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 [ يمكن الوصول إىل رشحه الصويت من هنا]

 
 : تنبيه 

وقد استفدت منه بعض ما هاهنا    ،قد سبَق الشيُخ اعدل آل محدان إىل مجع عقائد السلف 
   .وغرض اجلمع خمتلف كما يتضح للقارئ ،كما نبهت عليه يف موضعه

وقد اشرتك جاِمُعُه مع هذا الكتاب يف العقائد اليت تقلها الَّللاكيئ جمملًة ألنها أصول ال غىن  
فيظن  إال أن أحببت لفت نظر القارئ إىل االختَّلف دفًعا لوهم من جيد أسماء مكررة    ،عنها

وأما ما نقلته    ، وابن املبارك   ،ما نقلته عن عمر بن عبد العزيز  :فمثَّل  ، ما نُِقَل عنهم واحد
عة وهم محاد    ،كما نقلت عمن لم ينقل عنهم   ، عن مالك وإسحاق فإنها عنده ضمن مجلة جمما

م  ،بن زيد  وحممد بن عثمان    ،وأيب عيىس الرتمذي  ،والعباس بن مشكويه  ،والقاسم بن سَّلا
 . أيب شيبةابن 
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ومن   ، والصَّلة والسَّلم ىلع الرسول املجتىب وآهل  ، احلمد هلل محًدا يليق جبَّلهل
 : وبعد  ،سار ىلع نهجه وقال وقال بمقاهل

مجعت هذا الكتاب يلكون ديلًَّل ىلع أصول العقائد الواردة عن أسَّلفنا 
عىس أن ينفع اهلل بها   ،من نقل عنهم من العلماء الُمقتَدين بعض  و  ،الصاحلني
اغبني  . نيمِ ل  عَ َت ني والمُ مِ ا للعالِ وتكون سندً   ،الرا

إخواننا-سميته   أحد  يلعا  اقرتح  لَِف »  - كما  السا َعَقائِِد  ِمْن  َدُة  الُمَنضا َرُر  ادلُّ
تعاىل  «الُمْسنََدةِ  اهلل  بإذن  أخرى  نسخة  يف  األسانيد  إيلها  ومعىن    . وسأضيف 

َدةُ »   . [1]عة املرتابة املجمو  «الُمَنضا

اعتمادَ  املصادر  تعدد  عند  حرصت  هناك   واحد    ر  مصدَ   وقد  يكون  لكيَّل 
 ( 2)   .تدليس عند اإلسناد 

 
]تهذيب اللغة    ونََضد اليشَء بعَضه إىَِل بعض ُمت ِسقاً   . إِذا مَجع وَضم    :نََضد وَضَمد  :ُيَقال  :قَاَل اللايْث[  1]

 [ 5ص12لألزهري ج

ولكن ملا اكنت من اغيات   ،تلفيق ما جاء يف مصادر متعدد ومجعه إىل بعض أمر طيب   :تنبيه  (  2)
 .. هذا الكتاب إسناد هذه العقائد فعندها ال حيسن اتللفيق 
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الصالح السلف  سبيل  السالكني  من  جيعلنا  أن  تعاىل  اهلل  القائل   ،سائًَّل     : فهو 
َرباُهْم  ﴿ يَْدُعوَن  يَن  ِ َمَع اَّلا َنْفَسَك  َواَل  َواْصرِبْ  يُِريُدوَن وَْجَهُه  َوالَْعيِش   بِالَْغَداةِ 

َعنُْهمْ  َعيْنَاَك  إَِلا ﴿  :﴾ وقالَتْعُد  نَاَب 
َ
أ َمْن  َسِبيَل  قال َواتاِبْع  ﴾ وال جيعلنا ممن 

َسِبيِل  ﴿  :فيهم َغرْيَ  َويَتاِبْع  الُْهَدى  هَلُ   َ َتبَنيا َما  َبْعِد  ِمْن  الراُسوَل  يَُشاقِِق  َوَمْن 
ِ َما تََوَّلا َونُْصِلِه َجَهناَم وََساَءْت َمِصرًيا  . ﴾ الُْمْؤِمِننَي نَُوهل 

د    ْزَواِجِه  اللاُهما َصل  ىلَعَ حُمَما
َ
ياِتهِ َوأ َكَما َصلايَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم َوبَارِْك ىلَعَ   ، وَُذر 

د    ْزَواِجِه  حُمَما
َ
ياِتهِ َوأ يدٌ َكَما بَاَركْ   ، وَُذر  يٌد جَمِ  . َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم إِناَك مَحِ

 كتبه 
 حممد بن مشس الدين

 1443حمّرم   22
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 (من علماء اتلابعني -أمري املؤمنني  -  ـه101ت - ـه61و)

  بن مروان بِن  مُر بُن عبد العزيزقال عُ 
ُ
 : يوِ مَ احلكم األ

ْمُر بَِن   -1
َ
وَن لَْم يََزْل أ ُ َث ِفيِهُم الُْمَودلا اِئيَل ُمْستَِقيًما حَّتا َحدا إِْْسَ

ِي فَض 
ْ
أ َمِم َفَقالُوا فيهم بِالرا

ُ
ْبنَاُء َسبَايَا اأْل

َ
 لُّ أ

َ
 . وا لُّ َض وا وأ

 :َكتََب إِىَل انلااِس و

2-   ِ َحد  َمَع ُسناة  سنََها رَُسوُل اَّللا
َ
َي أِل

ْ
 ملسو هيلع هللا ىلص. اَل َرأ

ةَ ]وهو  وَكتََب إِىَل رَُجل  
َ
رَْطأ

َ
 : [ َعِدي  بِْن أ

3-  ِ وِصيَك بِتَْقَوى اَّللا
ُ
ا َبْعُد فَإِن  أ ما

َ
َوااِلقِْتَصاِد يِف    ،َسََّلٌم َعلَيَْك أ

ْمِرهِ 
َ
ِ    ،أ ْحَدَث الُْمْحِدثُوَن َبْعَدهُ َوتَْركِ   ملسو هيلع هللا ىلص، َوات بَاِع ُسناِة رَُسوِل اَّللا

َ
 . َما أ

 . َوُكُفوا َمُؤَنتَهُ  ،َفَقْد َجَرْت ُسناتُهُ  -4

َها لَْم تَُكْن بِْدَعٌة َقطُّ إِالا َوقَْد َمََض َقبْلََها ما -5 نا
َ
  وَ هُ   ُثما اْعلَْم أ

ٌة ِفيَها   .َديِلٌل َعلَيَْها وَِعرْبَ
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ناةِ  -6 ِ -فَإِناَها لََك  ،َفَعلَيَْك بِلُُزوِم السُّ  .ِعْصَمةٌ  -بإِْذِن اَّللا

ناَة َسناَها َمْن قَْد َعِلَم َما يِف ِخََّلِفَها ِمَن اْْلَطَ  -7 لَِل  إ  فَإِنا السُّ َوالزا
ِق َواحْلُ   . ِق مْ َواتلاَعمُّ

ْنُفِسِهمْ  -8
َ
فَإِناُهْم َعْن ِعلْم    ،فَارَْض نِلَْفِسَك َما رَِِضَ بِِه الَْقْوُم أِل

وا   ،َوَقُفوا  َكفُّ نَافِِذ  قَْوىـَولَ   ،َوبِبَََص  
َ
أ ُموِر 

ُ
اأْل َكْشِف  ىلَعَ  اَكنُوا   ،ُهْم 

ْحَرى -اكن لو-ِفيِه  وبفضل  
َ
ابُِقونَ  ،أ ُهْم ُهُم السا  .فَإِنا

 .لََقْد َسبَْقتُُموُهْم إِيَلْهِ  ؛َولَُُئْ اَكَن الُْهَدى َما أمنتم َعلَيْهِ  -9

ْحَدثَُه إِالا َمِن تبع   ؛«  َحَدٌث   َحَدَث َبْعَدُهمْ »  ؛َولَُِئْ قُلَْت  -10
َ
َما أ

 .َغرْيَ َسِبيِلِهْم َورَِغَب بِنَْفِسِه َعنُْهمْ 

ٌ قَ َفَما ُدوَنُهْم مُ   ؛َولََقْد تََكلاُموا  -11 ٌ  ،َص   . َوَما فَْوَقُهْم جُمَّس 

قَْواٌم فََجفَ  -12
َ
َ ُدوَنُهْم أ  . وا َوَطِمَح َعنُْهْم آَخُروَن َفَغلَ  ،وا لََقْد قََصا

اط  ُمْستَِقيم   -13 ُهْم َمَع َذلَِك لََعََل ِِصَ  . َوإِنا

ْيَن آيَُة َكَذا»  :فَلَُِئْ قُلَْت  -14
َ
ُ َكَذا َوَكَذا»وَ   «؟فَأ لقد    «؟لَِم قَاَل اَّللا
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ُتمْ 
ْ
ِويِلِه َما َجِهلْتُمْ   ،قرؤوا ِمنُْه َما قََرأ

ْ
لُوا َبْعَد َذلَِك  ُثما قَا  ،وََعِلُموا ِمْن تَأ

 . ِكتَاٌب بَقَدر  

 :َكتََب إِىَل ابِْنِه َعبِْد الَْمِلِك و

ِذ احْلَقا إَِماًما -15 ِ  . اَّتا

َهَواهُ  -16 َواَفَق  إَِذا  َيْقبَلُُه  ْن  ِمما تَُكْن  َخالََف   ،َواَل  إَِذا  َوَيَدُعُه 
قبِ فَإِذً   ؛َهَواهُ  ِفيَما  تؤجر  لَْم  نَْت 

َ
أ ِفيَما   ،ِمنْهُ   لَت ا  اإْلثِْم  ِمَن  َتنُْج  َولم 

 .َدَفْعَت ِمنُْه إَِذا َخالََفَك 

نَْزهَلُ ىلَعَ نَِبي ِه   -17
َ
ي أ ِ ِ اَّلا وََدلا ِفيِه    ،ملسو هيلع هللا ىلصَويَلَُكْن ِعلُْمَك ِعلَْم اَّللا

َوَماَكرِِههِ  حَمَاب ِه  ْمَرهُ   ،ىلَعَ 
َ
أ ِفيِه  انلااَس  ِكتَابِهِ   ،وََعراَف  إِىَل    ،وََداَعُهْم 

َكَراَمِتهِ َوَهدَ  إِىَل  َسهُ   ،اُهْم 
ْ
بَأ بِِه  رِْضَوانَهُ   ،َوَوقَاُهْم  بِِه  لَُهْم  وَْجَب 

َ
  ،َوأ

فَْضَل َمنَاِزِل َخلِْقِه َعزا وََجلا 
َ
نَْزلَُهْم بِِه أ

َ
 . َوأ

ي لَْم جَيَْهْل َمْن َعِلَمهُ  -18 ِ  .َولَْم َيْعلَْم َمْن َجِهلَهُ  ،ُهَو الِْعلُْم اَّلا

فَإِنا َذلَِك حَيِقُّ ىلَعَ َمْن    ،َواْنتَِه ِعنَْد َزَواِجِرهِ   ،فَآثِْرُه ىلَعَ ِسَواهِ  -19
وََْص بِهِ  عْ َواتابِ  ،َعِلَمهُ 

َ
ِ ِفيَما أ  . َطاَعَة اَّللا
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ْويِلَاَءهُ  -20
َ
نَْزَل َوَهَدى بِِه أ

َ
ي أ ِ ِ اَّلا  . ُهَو نُوُر اَّللا

َحظ   -21 هَلُ  يَُكْن  لَْم  ِمنْهُ   ؛ِفيهِ   َوَمْن  ء   بيَِشْ يَنْتَِفْع  يِف    ،لَْم  َوََكَن 
 . ُظلَْمة  َما بَِِقَ يِف ُدْنيَاهُ 

 

 
  

 : مصدر العقيدة
وأهله    الالكم  الغرباء  .ط ]ذم  العمدةمكتبة  وهو  أثر  [  أكرث من  يه ىلع   ،ومجعته من 

 . والفاصل بينها العبارة اليت باألمحر  (824) ( و819) و  (391و) ( 65الرتتيب )
 ويه مفردة يف املصادر اتلايلة 

]سنن ادلاريم  و([  37592)]مصنف ابن أيب شيبة  و  ([399]السنن املأثورة للشافيع )  -1
 [( 2031]جامع بيان العلم وفضله )و  ([ 4281]سنن ادلارقطن )و  ([122)
)   -السفر اثلالث    -]اتلاريخ الكبري البن أيب خيثمة    -2 الفاروق  ]السنة  و  ([4697ط 

]اإلبانة الكربى البن بطة  و  ([ 107]الرشيعة لآلجري )و  ([ 94ملروزي )ا  ملحمد بن نَص 
 ([ 508ص1ج]الفقيه واملتفقه  .و  ([1456]جامع بيان العلم وفضله )و ([ 100)
]اإلبانة الكربى البن    و   ([ 529يعة لآلجري )]الرشو  ([74]ابلدع البن وضاح )  بنحوه   -3

 [ 556ص1ج -]الفقيه واملتفقه  و  ([339ص5ج ]حلية األويلاء و ([164بطة )
 . غري اهلروي أخرجهأجد لم  -4
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 ( من كبار أتباع اتلابعني -بريوت   ـه 157)ت 
 

بُو إِْسَحاَق   قَاَل 
َ
ْوَزاِعا    :[يارِ زَ إبراهيم بن حممد الفَ ]  أ

َ
لُْت اأْل

َ
َسأ

 : َفَقاَل 

ناةِ  -1 َوقُْل بَِما    ،َوقِْف َحيُْث َوَقَف الَْقْومُ   ،اْصرِبْ َنْفَسَك ىلَعَ السُّ
َعنْهُ   ،قَالُوا  وا  َكفُّ ا  َعما اِلِح   ،َوُكفا  الصا َسلَِفَك  َسِبيَل  فَإِناُه    ،َواْسلُْك 

 .يََسُعَك َما وَِسَعُهمْ 

اِم يِف َغْفلَة  ِمْن َهِذهِ ابْلِْدَعةِ  -2 ْهُل الشا
َ
َحَّتا قََذَفَها    (3)َوقَْد اَكَن أ

َها  رَدا َبْعَدَما  ابْلِْدَعِة  تِلَْك  يِف  َدَخَل  ْن  ِمما الِْعَراِق  ْهِل 
َ
أ َبْعُض  إِيَلِْهْم 

َبَها قُلُوُب َطَوائَِف مِ   ،َعلَيِْهْم ُفَقَهاُؤُهْم وَُعلََماُؤُهمْ  رْشِ
ُ
اِم فَأ ْهِل الشا

َ
ْن أ

لِْسنَتُُهمْ لَ َواْستَحْ 
َ
أ ااِلْخِتََّلِف    ،تَْها  ِمَن  َغرْيَُهْم  َصاَب 

َ
أ َما  َصاَبُهْم 

َ
َوأ

 . ِفيهِ 

 
 .القول خبلق القرآن ( 3)
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ْن يَِصرُيوا   -3
َ
أ إِىَل  ابْلِْدَعِة  ُ رَشا َهِذهِ  يَْرَفَع اَّللا ْن 

َ
أ َولَْسُت بِآيِس  

ق  يِف   . ِديِنِهْم َوَتبَاُغض  إِْخَوانًا إِىَل تََوادٍّ َبْعَد َتَفرُّ

ْسََّلفُِكمْ  -4
َ
ا َما ُخِصْصتُْم بِِه ُدوَن أ فَإِناُه لَْم    ،َولَْو اَكَن َهَذا َخرْيً

َخرْيٌ   َعنُْهْم  َخْر  ُدوَنُهمْ -يُدا لَُكْم  ِعنَْدُكمْ   -ُخب َئ  َوُهْم    ،ِلَفْضل  
ْصَحاُب نَِبي ِه  

َ
يَن اْختَارَُهْم َوَبْعثَُه ِفيِهمْ   ملسو هيلع هللا ىلصأ ِ َصَفُهْم بَِما وََصَفُهْم  َووَ   ،اَّلا

اِر رمَُحَاُء  ﴿  :َفَقاَل  ،بِهِ  اُء ىلَعَ الُْكفا ِشدا
َ
يَن َمَعُه أ ِ ِ َواَّلا ٌد رَُسوُل اَّللا حُمَما

ِ َورِْضَوانًا ًدا يَبَْتُغوَن فَْضًَّل ِمَن اَّللا ًعا ُسجا    [29 :]الفتح  ﴾بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركا

 

 

  

 : مصدر العقيدة
 . هنا  [ وهذا املعتمد174ص1ج (315) اعتقاد أهل السنة واجلماعة]رشح أصول 

 ([ 117/  5]ذم الالكم وأهله )  و  ([144/  6]حلية األويلاء وطبقات األصفياء )يف    ا بنحوهرويت  و



 

 

 

 

  

 الدَُّرُر املنضََّدة من َعقائِد السَّلف املسندة

 

 ( من كبار أتباع اتلابعني - ـه 161ت  - ـه 97)و
 

َسِعيد     :َحْرب    ْبنُ   ُشَعيُْب   قَاَل  بِْن  ُسْفيَاَن   ِ َعبِْد اَّللا يِب 
َ
أِل قُلُْت 

ُ    :اثلاْورِي   ناِة َينَْفُعِن اَّللا ثِْن ِِبَِديث  ِمَن السُّ فَإَِذا   ،بِهِ   -َعزا وََجلا -َحد 
  ِ َوَتَعاىَل -َوَقْفُت بنَْيَ يََدِي اَّللا لَِن َعنْهُ   -َتبَارََك 

َ
ِمْن  }  :َفَقاَل ِل   ،وََسأ

َهَذا َخْذَت 
َ
أ ْيَن 

َ
ُسْفيَاُن »  :قُلُْت   {؟أ احْلَِديِث  بَِهَذا  ثَِن  َحدا رَب   يَا 

َخَذتُْه َعنْهُ  ،اثلاْورِيُّ 
َ
نَْت  «َوأ

َ
نَا َوتَُؤاَخُذ أ

َ
ْْنُو أ

َ
   .فَأ

يُّ تَْوِكيد   ،يَا ُشَعيُْب  :َفَقاَل 
َ
 . َهَذا تَْوِكيٌد َوأ

ِ الرامْحَِن الراِحيمِ  :اْكتُْب   . ِمْسِب اَّللا

ِ َغرْيُ خَمْلُوق   -1 ُم اَّللا  َوإِيَلِْه َيُعودُ  ،الُْقْرآُن لََكَ
َ
َمْن قَاَل   ،ِمنُْه بََدأ

 . َغرْيَ َهَذا َفُهَو اَكفِرٌ 

يَماُن قَْوٌل َوَعَمٌل َوِنياةٌ  -2 اَعِة    ؛يَِزيُد َوَينُْقُص   ،َواإْلِ يَِزيُد بِالطا
 ْ  . َمْعِصيَةِ َوَينُْقُص بِال
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بِالَْعَملِ  -3 إِالا  الَْقْوُل  جَيُوُز  إِالا   ،َواَل  َوالَْعَمُل  الَْقْوُل  جَيُوُز  َواَل 
ناةِ  ،بِانل ياةِ    .َواَل جَيُوُز الَْقْوُل َوالَْعَمُل َوانل ياُة إِالا بُِمَواَفَقِة السُّ

ناةِ  :َفُقلُْت هَلُ  :قَاَل ُشَعيٌْب  ِ َوَما ُمَواَفَقُة السُّ بَا َعبِْد اَّللا
َ
   :قَاَل  ؟يَا أ

ُ َعنُْهَما -4 يِب بَْكر  َوُعَمَر رَِِضَ اَّللا
َ
يَْخنْيِ أ  . َتْقِدَمُة الشا

َم ُعثَْماَن وََعِلي    ،يَا ُشَعيُْب  -5 ا  اَل َينَْفُعَك َما َكتَبَْت َحَّتا ُتَقد 
 . ىلَعَ َمْن َبْعَدُهَما

لََك َحَّتا اَل تَْشَهَد    َكتَبُْت اَل َينَْفُعَك َما    ،َن َحْرب  بْ   يَا ُشَعيَْب  -6
 ِ يَن َشِهَد لَُهْم رَُسوُل اَّللا ِ ِة اَّلا َحد  جِبَناة  َواَل نَار  إِالا لِلَْعرَشَ

َ
َوُُكُُّهْم ِمْن    ،أِل

 . قَُريْش  

ُشَعيَْب  -7 تََرى   ،ْبَن َحْرب    يَا  لََك َحَّتا  َكتَبُْت  َما  َينَْفُعَك  اَل 
ْعَدَل ِعنَْدَك ِمْن َغْسِل قََدَميَْك 

َ
نْيِ ُدوَن َخلِْعِهَما أ  . الَْمْسَح ىلَعَ اْْلُفا

َكتَبَْت َحَّتا يَُكوَن    ،ْبَن َحْرب    يَا ُشَعيَْب  -8 َما  َينَْفُعَك  َواَل 
ِ الرامْحَِن الراِحيمِ ﴿إِْخَفاُء   ْن   ﴾ِمْسِب اَّللا

َ
فَْضَل ِعنَْدَك ِمْن أ

َ
ََّلِة أ يِف الصا

 .ََتَْهَر بِِهَما
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ُشَعيَْب  -9 َحْرب    يَا  تُْؤِمَن    ،ْبَن  َحَّتا  َكتَبَْت  ي  ِ اَّلا َينَْفُعَك  اَل 
هِ وَُحلُْوهِ َوُمر هِ  ِ َعزا وََجلا   ُك   ،بِالَْقَدِر َخرْيِهِ َورَش   . ِمْن ِعنِْد اَّللا

ُ   ،ْبَن َحْرب    يَا ُشَعيَْب  -10 الَْقَدِرياُة َما قَاَل اَّللا ِ َما قَالَِت    ،َواَّللا
ْهُل اجْلَناةِ   ،َواَل َما قَاَل انلاِبيُّونَ   ،َواَل َما قَالَِت الَْمََّلئَِكةُ 

َ
 ، َواَل َما قَاَل أ

ْهُل انلاارِ 
َ
ُ  ،َواَل َما قَاَل أ ُخوُهْم إِبِْليُس لََعنَُه اَّللا

َ
   ،َواَل َما قَاَل أ

-  ُ ُ  ﴿  : َعزا وََجلا قَاَل اَّللا َضلاُه اَّللا
َ
إِلََهُه َهَواُه َوأ ََذ  يَْت َمِن اَّتا

َ
فََرأ

َ
أ

َفَمْن   ِغَشاَوًة  بَََصِهِ  ىلَعَ  وََجَعَل  َوقَلِْبِه  َسْمِعِه  ىلَعَ  وََخَتَم  ِعلْم   ىلَعَ 
ُرونَ  تََذكا فَََّل 

َ
أ  ِ اَّللا َبْعِد  ِمْن  َتَعاىَل   [ 23  :]اجلاثية  ﴾َيْهِديِه  َوَما  ﴿  :َوقَاَل 

 ُ ْن يََشاَء اَّللا
َ
   ﴾تََشاُءوَن إاِلا أ

ُسبَْحانََك اَل ِعلَْم نَلَا ِإالا َما َعلاْمَتَنا ِإناَك  ﴿   :َوقَالَِت الَْمََّلئَِكةُ  -
نَْت الَْعِليُم احْلَِكيمُ 

َ
   [32  :]ابلقرة   ﴾ أ

ََّلمُ  - نَُتَك تُِضلُّ بَِها َمْن  ِإْن يِهَ إاِلا فِتْ ﴿  :َوقَاَل ُموىَس َعلَيِْه السا
تََشاءُ  َمْن  َوَتْهِدي  ََّلمُ   [155  :]األعراف  ﴾تََشاُء  السا َعلَيِْه  نُوٌح  َواَل  ﴿  :َوقَاَل 

ْن  
َ
ُ يُِريُد أ نَْصَح لَُكْم ِإْن اَكَن اَّللا

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َينَْفُعُكْم نُْصِِح ِإْن أ

تُرَْجُعونَ  َوإِيَلِْه  َربُُّكْم  ُهَو  َعلَيِْه    [ 34  :]هود   ﴾ُيْغِوَيُكْم  ُشَعيٌْب  َوقَاَل 
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ََّلمُ  ُ َربَُّنا وَِسَع  ﴿  :السا ْن يََشاَء اَّللا
َ
ْن َنُعوَد ِفيَها إاِلا أ

َ
َوَما يَُكوُن نَلَا أ

ء  ِعلًْما  [ 89  :]األعراف  ﴾َربُّنَا ُكا ََشْ
اجْلَناةِ  - ْهُل 

َ
أ لَِهَذا  ﴿   :َوقَاَل  َهَدانَا  ي  ِ اَّلا  ِ َّلِلا ُكناا  احْلَْمُد  َوَما 

 ُ ْن َهَدانَا اَّللا
َ
   [43  :]األعراف  ﴾ نِلَْهتَِدَي لَْواَل أ

ْهُل انلاارِ  -
َ
أ  ﴾ َغلََبْت َعلَيْنَا ِشْقَوُتنَا َوُكناا قَْوًما َضال نيَ ﴿   :َوقَاَل 

  [106  :]المؤمنون
-  ُ ُخوُهْم إِبِْليُس لََعنَُه اَّللا

َ
ْغَويْتَِن  آرَب  بِمَ ﴿ :َوقَاَل أ

َ
   [39  :]احلجر  ﴾ أ

ََّلَة َخلَْف    ،يَا ُشَعيُْب  -11 َينَْفُعَك َما َكتَبَْت َحَّتا تََرى الصا اَل 
َوفَاِجر   بَرٍّ  الِْقيَاَمةِ   ،ُك   يَْوِم  إِىَل  َماِضيًا  َهاَد  لَِواِء    ،َواجْلِ ََتَْت  رْبَ  َوالصا

ْم َعَدَل 
َ
لَْطاِن َجاَر أ  . السُّ

ِ  :َفُقلُْت لُِسْفيَانَ  :قَاَل ُشَعيٌْب  بَا َعبِْد اَّللا
َ
ََّلةَ » :يَا أ    «؟َهاُكا  الصا

َصل  َخلَْف َمْن    ،اجْلُُمَعِة َوالِْعيَديِْن   َولَِكْن َصََّلةَ   ، اَل   :قَاَل  -12
ْدَرْكَت 

َ
ٌ   ،أ نَْت خُمرَيا

َ
ا َسائُِر َذلَِك فَأ ما

َ
 ، اَل تَُصل  إِالا َخلَْف َمْن تَِثُق بِهِ   ،َوأ

ْهلِ 
َ
ناُه ِمْن أ

َ
ناِة َواجْلََماَعةِ  َوَتْعلَُم أ  . السُّ

لََك   يَا ُشَعيَْب 
َ
ِ َعزا وََجلا فََسأ ْبَن َحْرب  إَِذا َوَقْفَت بنَْيَ يََدِي اَّللا
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َفُقْل  احْلَِديِث  َهَذا  ْبُن    :َعْن  ُسْفيَاُن  احْلَِديِث  بَِهَذا  ثَِن  َحدا رَب   يَا 
 . َعزا وََجلا ُثما َخل  َبيِْن َوَبنْيَ َرّب   ،َسِعيد  اثلاْورِيُّ 

 

  

 : مصدر العقيدة
 [ 170ص1ج (314) ]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة

  [ 80ص4ج (3036)َخِل صيات ]المُ و
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 ( من كبار أتباع اتلابعني -  ـه 179ت - ـه 93و)

يْج ْبنُ   قَاَل  ِ ْبَن نَافِع    :انلُّْعَمانِ   ُْسَ لُْت َعبَْد اَّللا
َ
إِنا   :َوقُلُْت هَلُ   ،َسأ

َيُقوُل  َذلَِك   «الُْقْرآُن خَمْلُوٌق »  :قِبَلَنَا َمْن  ًعا    ،فَاْستَْعَظَم  يََزْل ُمتَوَج  َولَْم 
 . َحِزينًا يَْسرَتِْجعُ 

 ِ    : َمالٌِك قَاَل   : نَافِع   ْبنُ  قَاَل َعبُْد اَّللا

 « الُْقْرآُن خَمْلُوٌق يُؤَداُب َوحُيْبَُس َحَّتا ُتْعلََم ِمنُْه اتلاْوَبةُ َمْن قَاَل  » -1

يَماُن قَْوٌل َوَعَمٌل يَِزيُد » : َمالٌِك َوقَاَل  -2   «َوَينُْقُص اإْلِ

َماِء  »  : َمالٌِك َوقَاَل   -3 ُ يِف السا يِف ُك  َماَكن  اَل ََيْلُو ِمْن  وَِعلُْمُه  اَّللا
  «ِعلِْمِه َماَكنٌ 

ِ َعزا وََجلا » : َمالٌِك َوقَاَل  -4 ُم اَّللا    «الُْقْرآُن لََكَ

 
 

 : مصدر العقيدة
   ( هكذا بهذا اتلمام199السنة لعبد اهلل بن أمحد )ت محدان 
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 :َّتريج هذه اآلثار تفصيًَّل 

َماِء    :قوهل  أما  السا يِف   ُ َماَكٌن«  وَِعلُْمُه  »اَّللا ِعلِْمِه  ِمْن  ََيْلُو  اَل  َماَكن   ُك   يف يِف  فمخرج 
ابن عبد    -]اتلمهيد    و  ([110]اإلبانة الكربى البن بطة )و    [(652)]الرشيعة لآلجري  

]العلو للعل   و  ([166ابن قدامة )ص - ]إثبات صفة العلو  و  ([ 149/ 5ت بشار ) -الرب 
 ([ 138لغفار )صا

]الرشيعة    و    ([39]خلق أفعال العباد للبخاري )ص  »القرآن لَكم اهلل« خمرج يف  :وقوهل
( )  و  ([501/  1لآلجري  للجوهري  املوطأ  بطة    و   ([ 81]مسند  البن  الكربى  ]اإلبانة 

 ([ 325/ 6]حلية األويلاء وطبقات األصفياء ) و  ([ 230)

)  وقوهل »يرضب وحيبس« يف   بطة    و   ([166]الرشيعة لآلجري  الكربى البن  ]اإلبانة 
(293 ])   

)]يف    «َويَْنُقُص يَِزيُد  »وقوهل   داود  أيب  ](1762مسائل  و  السنة[  يف  [  (1014)  اْلَّلل 
]حلية األويلاء وطبقات   و  ([82]مسند املوطأ للجوهري )و  ([247]الرشيعة لآلجري ) و

 [(327/ 6األصفياء )

 ،الك أن اإليمان ال ينقصمل  بعضهم نسبألن    ،وهذا اجلزء ما جعلن أتعمد اإلطالة
ناُه قَاَل » وسئل أمحد    ،وهذا خطأ 

َ
قَْد    ،بَََل   :َفَقاَل   ،َينُْقُص يَِزيُد َواَل    :َمالَِك حَيُْكوَن َعنُْه أ

«اَكَن اْبُن نَافِع  حَيِْكيِه َعْن    ،َويَنُْقُص يَِزيُد    :ُروَِي َعنْهُ  ]السنة أليب بكر بن اْلَّلل    .َمالِك 
(3 /592 ]) 
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 (من الوسطى من أتباع اتلابعني  -  ـه 181 ت - ـه118 )و

ْعنُيَ قَاَل 
َ
ُد ْبُن أ يَمانَ وَذُ  ،قَاَل اْبُن الُْمبَارَكِ  :حُمَما  : َفَقاَل  ،َكَر هَلُ اإْلِ

يَل َوِمياَكِئيَل   -1   ؟! ا ِفيِه ِزَياَدةٌ مَ ! أقَْوٌم َيُقولُوَن إِيَماُننَا ِمثُْل ِجرْبِ
يُل ُرباَما َصاَر ِمثَْل الْوَْضِع ِمْن    ؟!ُهَو ِمثْلُُه َسَواءٌ   ؟! ا ِفيِه ُنْقَصانٌ مَ أ وَِجرْبِ

ِ َتَعاىَل  ْشبَاَه َذلَِك  .َخوِْف اَّللا
َ
ََكَر أ  . وَذ

إِنا ُسْفيَاَن اثلاْورِيا ِحنَي اَكَن َيُقوُل    :ْوًما َيُقولُونَ إِنا قَ   :فَِقيَل هَلُ  -2
« ُ تََرى ُسْفيَاَن   :َفَقاَل اْبُن الُْمبَارَكِ   .اَكَن َذاَك ِمنُْه َشٌك   «إِْن َشاَء اَّللا

َ
أ

د    ْو يِف حُمَما
َ
إِناَما اَكَن اْستَثْنَاُءُه    ؟!ملسو هيلع هللا ىلص اَكَن يَْسِبُقِن يِف وَْحَداِنياِة الراب  أ

ِ  ،يِف َقبُوِل إِيَمانِهِ     . َوَما ُهَو ِعنَْد اَّللا

اَل تََرى إِىَل قَْوِل   ،َوااِلْستِثْنَاُء لَيَْس بَِشكٍّ   :قَاَل اْبُن الُْمبَارَكِ  -3
َ
أ

ِ ا ُ آِمِننيَ ﴿  :َّللا وََعِلَم   [27  :]الفتح  ﴾ تَلَْدُخلُنا الَْمْسِجَد احْلََراَم ِإْن َشاَء اَّللا
ُهْم َداِخلُونَ  نا

َ
 . أ

نا رَُجًَّل قَاَل  :قَاَل  -4
َ
ُ »  :لَْو أ  .َما اَكَن َشاك    «َهَذا َنَهاٌر إِْن َشاَء اَّللا
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الُْمبَارَكِ  -5 اِلبِْن  َشيْبَاُن  الرامْحَِن يَا  »  :َوقَاَل  َعبِْد  بَا 
َ
َتُقوُل    ،أ َما 

ُمْؤِمٌن ُهَو؟  ،ِفيَمْن يَْزيِن َويرَْشَُب اْْلَْمَر َوََنَْو َهَذا
َ
  :قَاَل اْبُن الُْمبَارَكِ   «أ

يَمانِ » ْخرُِجُه ِمَن اإْلِ
ُ
ن  ِِصَْت ُمرِْجئًا؟»  : َفَقاَل   «اَل أ َفَقاَل    « ىلَعَ ِكرَبِ الس 

الُْمبَارَكِ  اْبُن  بَايَ »  : هَلُ 
َ
أ ِ   ا  َتْقبَلُِن   ،َعبِْد اَّللا اَل  الُْمرِْجئََة  قُوُل   ،إِنا 

َ
أ نَا 

َ
  : أ

يَِزيدُ  يَماُن  َذلَِك   ،اإْلِ َتُقوُل  اَل  َتُقوُل   ، َوالُْمرِْجئَُة  َحَسنَاُتنَا    : َوالُْمرِْجئَُة 
ْعلَُم ُتُقب لَْت ِمن  َحَسنَةٌ 

َ
نَا اَل أ

َ
 « ُمتََقبالٌَة َوأ

ْعنُيَ َوقَاَل َغرْيُ ابِْن 
َ
ْن » :قَاَل هَلُ اْبُن الُْمبَارَكِ  :أ

َ
ْحوََجَك إِىَل أ

َ
َوَما أ

ُخَذ َسبُّورََجًة َفتَُجالَِس الَْعلََماءَ 
ْ
 « تَأ

ةٌ  :قَاَل إِْسَحاُق  -6 يِن ِعدا ْخرَبَ
َ
ةٌ  ،َوأ مْحَُد ْبُن زَُهرْي  وَِعدا

َ
ْن َشِهَد   أ ِمما

بَا َعبِْد الرامْحَِن »  : ي  َفَقاَل هَلُ الُْمْستَْمِل اْبَن الُْمبَارَِك بِالرا 
َ
إِنا َها ُهنَا    ،يَا أ

يَماُن اَل يَِزيدُ   :قَْوًما َيُقولُونَ  هَلُ ثَََّلثًا  «اإْلِ
َ
ِ َحَّتا َسأ  ، فََسَكَت َعبُْد اَّللا

َجابَُه َفَقاَل 
َ
يَنْبَِِغ    «إِنا َها ُهنَا قَْوًما»ِذهِ اللَْكَِمُة ِمنُْكْم  اَل ُتْعِجبُِن هَ   :فَأ

ْمُرُكْم مَجًْعا
َ
ْن يَُكوَن أ

َ
 أ

ب  أخرب  :َوقَاَل  -7
ْبُن َشوْذَ  ِ بِْن ُجَحاَدةَ   ،نا َعبُْد اَّللا ِد    ، َعْن حُمَما

ُكَهيْل   بِْن  َسلََمَة  قَاَل   ،َعْن  رُشَْحِبيَل  بِْن  ُهَزيِْل  ْبُن    : َعْن  ُعَمُر  قَاَل 
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اِب  رِْض »  :اْْلَطا
َ
اأْل ْهِل 

َ
أ بِإِيَماِن  يِق  د  الص  بَْكر   يِب 

َ
أ إِيَماُن  ُوِزَن  لَْو 

يَماَن يَِزيدُ  «لَرََجَحُهمْ  يَماَن يَِزيدُ  ،بَََل إِنا اإْلِ  . ثَََّلثًا ،بَََل إِنا اإْلِ

ِجْد بُد    :قَاَل و -8
َ
يَماِن  لَْم أ ِ ا ِمَن اإْلقَْراِر بِِزَياَدِة اإْلِ  . إَِزاَء ِكتَاِب اَّللا

َ اآْلَيتَنْيِ »  :َولََقْد ِقيَل اِلبِْن الُْمبَارَكِ  -9 اَل تُْدِرُكُه  ﴿  :إِنا فََُّلنًا فَّسا
بَْصارَ 

َ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك اأْل

َ
ةٌ ﴿  : َوقَْوهَلَ   [ 103 :]األنعام ﴾اأْل وُُجوٌه يَْوَمئِذ  نَاِِضَ

رَى الَْوْقَف   [ 22  :]القيامة  ﴾ إىَِل َرب َها نَاِظَرةٌ 
َ
لَِك أ ْخَرى فَِِلَ

ُ
ناَها خُمَاِلَفٌة لأِْل

َ
ىلَعَ أ

ْؤَيةِ   «يِف الرُّ

ُ   :َفَقاَل اْبُن الُْمبَارَكِ  يُْخ َمْعىَن اآْليَِة الايِت قَاَل اَّللا اَل  ﴿ : َجِهَل الشا
بَْصارَ 

َ
اأْل يُْدرُِك  َوُهَو  بَْصاُر 

َ
اأْل بُِمَخاِلَفة     [103  :]األنعام  ﴾تُْدِرُكُه    : لَيَْسْت 

نَاِظَرةٌ ﴿ َرب َها  ِإىَل  ٌة  نَاِِضَ يَْوَمئِذ   ْنيَا   [22  :]القيامة  ﴾وُُجوٌه  ادلُّ يِف  َهِذهِ  نا 
َ
أَل

 .َوتِلَْك يِف اآْلِخَرةِ 

قَاَل  إِناُه  َهَذا»  :َحَّتا  ُتْفُشوا  يْخِ   ،اَل  الشا اجْلَْهِمياةُ   ؛َعِن  ِعيِه    «تَدا
 . ا َوَرآُه ِمنُْه َغلَطً 

  
 : مصدر العقيدة

 [ 670ص3ج ( 1266]مسند إسحاق بن راهويه )
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 يف السنة قصيدة ابن املبارك

امر  يِف    ؤإِن    ِلَغاِمِزهِ ِديِن  لَيَْس 
َمَضْوا  قَْوام  

َ
أ ُبْغِض  َعْن   ُشِغلُْت 

ِي َعِملُوا َفَما   َخوُل َعلَيِْهْم يِف اَّلا  ادلُّ
َواَل   بَْكر   بَا 

َ
أ ُسبُّ 

َ
أ  ُعَمًرا فَََّل 

ْشتُُمهُ 
َ
أ  ِ اَّللا رَُسوِل  َعم   اْبَن   َواَل 

وال  الرسول  َحَواِريا  بَرْيَ  الزُّ  َواَل 
يلَعِ   قُوُل 

َ
أ لََقدْ   َواَل  َحاِب  السا  يِف 

هَلُ  إِنا  اجْلَْهِم  بَِقْوِل  قُوُل 
َ
أ  َواَل 

َخِلي ِمْن  ََّتََلا  قُوُل 
َ
أ  ِتهِ قَ َواَل 

ََتَ  يِف  َهَذا  فِرَْعْوُن  قَاَل  ِهِ َما   ربُّ
 ىلَعَ ِملاِة اإْلِْسََّلِم لَيَْس نَلَالَِكْن  

ِ فَاْعَتِصمُ   إِنا   وا ـاجْلََماَعَة َحبُْل اَّللا

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

انَا   َطعا ْسََّلِف 
َ
اأْل ىلَعَ  َولَْسُت   ِلنٌي 

ْعَوانَا
َ
 َسلًَفا َوللارُسوِل َمَع الُْفْرقَاِن أ

َوقَْد   ِمن   ن   ِعْصيَانَا بِالظا ْطُت   فَرا
ُعثَْمانَا  ِ اَّللا َمَعاَذ  ُسبُّ 

َ
أ  َواَل 

ْكَفانَا
َ
أ ِْب  الرتُّ ََتَْت  لَباَس 

ُ
أ  َحَّتا 

لطَ  عزا تمً شَ   ةَ لحَ أهدي  هَ   ا   ا انَ أو 
وَُعْدَوانَا  إًِذا  ُظلًْما  قُلُْت   ِ  َواَّللا
ْحيَانً 

َ
ْهَل الرش ك أ

َ
 اقَْواًل يَُضاِرُع أ

َوَوَّلا   الِْعبَاِد  َشيَْطانً رَبُّ  ْمَر 
َ
 ا اأْل

ُطْغيَانً  َهاَماُن  َواَل   افِرَْعْوُن ُموىَس 
انَا  َسما  ُ اَّللا بَِذاَك  ِسَواَها   اْسٌم 

 ان دانَ ــلمَ   َق ـِه الُْوثْ ـ ْرَوِت ــِمنُْه بِعُ 
 ]من البسيط[  
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 : مصدر العقيدة
والشطر األخري    ، [ وهذا املعتمد هنا (120انليه عن سب األصحاب للضياء املقديس )ص]

 .فيه خطأ فأصلحته من كتب أخرى 
   [142ص4ج]ابلصائر واَّلخائر ورويت بنحوها مع زيادة ونقصان  

   ([ 450/ 32]تاريخ دمشق البن عساكر ) و
 [413ص8جط الرسالة  -]سري أعَّلم انلبَّلء و 

 .وقد استخرجها اعدل آل محدان يف جامعه ومجع أبياتها من مصادرها 
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 (من الوسطى من أتباع اتلابعني - ـه 179ت - ـه 98)و

  : قَاَل مَحااُد ْبُن َزيْد   :قَاَل  ،َحْرب   ْبنُ  ُسلَيَْمانُ قال 

يِف َدارَِك ََنْلٌَة؟»  :اجْلَْهِمياِة َمثَُل رَُجل  ِقيَل هَلُ َمثَُل  
َ
  « َنَعمْ »  :قَاَل   «أ

ُخوٌص؟»  :ِقيَل  َسَعٌف »  : ِقيَل   « اَل »  :قَاَل   « فَلََها    :ِقيَل   « اَل »  :قَاَل   «فَلََها 
َكَرٌب؟» ِجْذٌع؟»  :ِقيَل   «اَل »  : قَاَل   «فَلََها  فَلََها  »  : ِقيَل   « اَل »  :قَاَل   « فَلََها 

ْصٌل؟
َ
 « فَََّل ََنْلََة يِف َدارِكَ »  :ِقيَل  «اَل » :قَاَل  «أ

لَُهمْ   ،اجْلَْهِمياةُ َهُؤاَلِء   رَب  »  :ِقيَل    : ِقيَل   « َنَعمْ »  :قَالُوا   «؟لَُكْم 
  :قَالُوا   «فَلَُه قََدٌم؟»  :ِقيَل   «اَل »  : قَالُوا   «فَلَُه يٌَد؟»  :ِقيَل   « اَل »  :قَالُوا   «َيتَلَكاُم؟»
إِْصبٌَع؟»  :ِقيَل   «اَل » َوَيْغَضُب؟»  : ِقيَل   «اَل »  :قَالُوا  «فَلَُه    :قَالُوا   « فرََيََْض 
   .«فَََّل رَبا لَُكمْ » :ِقيَل  «اَل »

  

 : مصدر العقيدة
(  38ط إيَّلف )  -]إبطال اتلأويَّلت و  [33ص( 34]رشح مذاهب أهل السنة البن شاهني )

 ([477ص1ج]احلجة يف بيان املحجة   و  [55ص
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 (من الوسطى من أتباع اتلابعني -  ـهمكة  198ت  - ـه 107)و

 

الَْفَرِج  ْبُن  بَْكُر  الَْعََّلءِ   ،قَاَل  بُو 
َ
ُعيَيْنََة    :أ ْبَن  ُسْفيَاَن  َسِمْعُت 

  :َيُقوُل 

ةٌ  ناُة َعرَشَ ناةَ   ،السُّ َوَمْن تََرَك    ،َفَمْن ُكنا ِفيِه َفَقِد اْستَْكَمَل السُّ
ناةَ    :ِمنَْها َشيْئًا َفَقْد تََرَك السُّ

الَْقَدرِ   1  بَْكر     2  إِْثبَاُت  يِب 
َ
أ  َواحْلَوُْض   3  َوُعَمرَ َوَتْقِديُم 

َفاَعةُ   4  اُط   6  َوالِْمزَيانُ   5  َوالشا َ َوَعَمٌل   7  َوالَص  قَْوٌل  يَماُن     َواإْلِ

 8   ِ اَّللا ُم  لََكَ الَْقرْبِ   9  َوالُْقْرآُن  الِْقيَاَمةِ   َوابْلَْعِث   وََعَذاُب       يَْوَم 
َهاَدِة ىلَعَ ُمْسِلم    10  . َواَل َتْقَطُعوا بِالشا

 

 

 : مصدر العقيدة
 [175ص1ج]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 

 



 

 

 

 

  

 الدَُّرُر املنضََّدة من َعقائِد السَّلف املسندة

 
 (أتباع اتلابعني (4) من صغار -  ـهمَص  204 ت  -غزة  ـه 150)و

ىلْعَ الِْمَْصِيُّ   قال
َ
َد    :يُونُُس ْبُن َعبِْد األ ِ حُمَما بَا َعبِْد اَّللا

َ
َسِمْعُت أ

افيِِعا  ْن يُْؤمَ -  ْبَن إِْدِريَس الشا
َ
ِ َوَما يَنْبَِِغ أ َن َوقَْد ُسئَِل َعْن ِصَفاِت اَّللا

   :َفَقاَل  -بِهِ 

ْسَماٌء وَِصَفاٌت َجاَء بَِها -1
َ
أ َوَتَعاىَل  َتبَارََك   ِ نِْبيَاؤهُ   َّلِلا

َ
بَِها    ،أ  َ وََخربا

تَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصنَِبيُُّه  ما
ُ
 . أ

ةُ  -2 يِْه احْلُجا ِ اَكنَْت دَلَ َحٌد ِمْن َخلِْق اَّللا
َ
نا الُْقْرآَن نََزَل    ،ال يََسُع أ

َ
أ

 . ِفيَما ُروَِي َعنُْه ال جَيُوُز ِخَّلُفهُ   ملسو هيلع هللا ىلصبَِقْوِل انلاِب   ،وََصحا ِعنَْدهُ  ،بِهِ 

ِة َعلَيِْه بِهِ فَإِْن َخالََفُه َبْعَد  -3 ِ اَكفِرٌ  ،ُثبُوِت احْلُجا  . َفُهَو بِاَّللا

ِة ِمْن ِجَهِة اْْلرََبِ َفَمْعُذوٌر بِاجْلَْهلِ  -4 ا َقبَْل ُثبُوِت احْلُجا ما
َ
نا    ،فَأ

َ
أل

ْؤَيِة َوالِْفْكرِ  ،ِعلَْم َذلَِك ال يُْدرَُك بِالَْعْقلِ   . َوََنُْو َذلَِك  ،َوال بِالرُّ

 
 . ا أي صغارهم سن   ( 4)
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ناُه إِْخبَاُر  -5
َ
ِ إِياانَا أ  .َسِميعٌ اَّللا

نا  -6
َ
   [64  :]المائدة  ﴾بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَانِ ﴿ :بَِقْوهِلِ  ،يََديِْن هَلُ َوأ

نا هَلُ يَِمينًا -7
َ
َمَواُت َمْطِويااٌت بَِيِميِنهِ ﴿ :بَِقْوهِلِ  ، َوأ    [67 :]الزمر ﴾َوالسا

وَْجًها -8 هَلُ  نا 
َ
ء   ﴿   :بَِقْوهِلِ   ،َوأ ََشْ وَْجَههُ ُكُّ  إاِل    [ 88  :]القصص  ﴾َهالٌِك 

   [ 27  :]الرمحن  ﴾َوَيبَْق وَْجُه َرب َك ُذو اجْلََّلِل َواإِلْكَرامِ ﴿ :َوقَْوهِلُ 

نا هَلُ قََدًما -9
َ
َيْعِن    [5]«َحَّتا يََضَع الرابُّ ِفيَها قََدَمهُ »  ملسو هيلع هللا ىلص: بَِقْوهِلِ    ،َوأ
 . يِف َجَهنامَ 

ِمْن   -10 يَْضَحُك  ناُه 
َ
الُْمْؤِمِن َوأ يِف    ملسو هيلع هللا ىلص   : بَِقْوهِلِ   ، َعبِْدهِ  قُِتَل  ي  ِ لِِلا

 ِ َ َوُهَو يَْضَحُك إِيَلْهِ  َسِبيِل اَّللا ناُه يَلَْق اَّللا
َ
  [6] أ

 
 ( 6661( وابلخاري )13457( )10588أخرجه أمحد )[ 5]

ُ إىَِل  يَْضَحُك  » [  6] َحُدُهَما اآلَخَر يَْدُخََّلِن اجلَناةَ اَّللا
َ
نْيِ َيْقتُُل أ

ِ   :رَُجلَ   ، َفيُْقتَُل   ، ُيَقاتُِل َهَذا يِف َسِبيِل اَّللا
ُ ىلَعَ الَقاتِلِ  (  8224وأمحد ) (  460ص2ج  ت عبد ابلايقأخرجه مالك )  فَيُْستَْشَهُد«  ،ُثما َيتُوُب اَّللا

 ( 1890-128ومسلم ) ( 2826ابلخاري )و
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ْنيَا -11 ادلُّ َسَماِء  إِىَل  يَلْلَة   ُكا  َيْهِبُط  ناُه 
َ
رَُسوُل   ،[7] َوأ ِ    َُيرِْبُ    ملسو هيلع هللا ىلص اَّللا

 . بَِذلَِك 

ناُه لَيَْس   -12
َ
ْعَورَ َوأ

َ
اَل   ملسو هيلع هللا ىلصِلَقْوِل انلاِب     ، بِأ جا إِناُه »  : َفَقاَل   ،إِْذ َذَكَر ادلا

ْعَورُ 
َ
ْعَورَ  ،أ

َ
    [8]  « َوإِنا َرباُكْم لَيَْس بِأ

بَْصارِِهْم َكَما يََرْوَن  -13
َ
نا الُْمْؤِمِننَي يََرْوَن َرباُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة بِأ

َ
َوأ

   [9]  ابْلَْدرِ الَْقَمَر يَلْلََة 

نا هَلُ إِْصبًَعا -14
َ
ْصبَُعنْيِ  »  ملسو هيلع هللا ىلص:بَِقْوهِلِ    ،َوأ

ُ
َما ِمْن قَلْب  إِال َوُهَو بنَْيَ أ

َصابِِع الرامْحَِن َعزا وََجلا 
َ
  [10]  «ِمْن أ

 
مالك    ،متواتر[  7] ابلايق  أخرجه  عبد  )  ( 214ص1ج)ت  )7622وأمحد  وادلاريم  وابلخاري  1520(   )

 (  3498( والرتمذي )1315( وأبو داود )1366وابن ماجه ) ( 758-168( ومسلم )1145)

)  أخرجه[  8] )11752أمحد  وابلخاري   )4402( ومسلم   )101-2933)  ( ماجه  داود  4077وابن  وأبو   )
 (  1224( والرتمذي ) 4316)

(  4729( وأبو داود )177وابن ماجه ) ( 633-211( ومسلم )554( وابلخاري )9058[ أخرجه أمحد ) 9]
 (  2554والرتمذي ) 

 . ( صححه األبلان وشعيب 2140( والرتمذي )3834)( وابن ماجه 12107[ أخرجه أمحد )10]
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َنْفَسهُ  -15 بَِها   ُ اَّللا وََصَف  الايِت  الَْمَعاِنَ  َهِذهِ  بَِها    هُ َووََصفَ   ،َوإِنا 
يُْدرِ   ؛ ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوهُلُ   َحِقيَقةَ ال  بِالِْفْكرِ   ُك  ْؤَيةِ   ،َذلَِك  يَْكُفُر    ،َوالرُّ َوال 

َحدٌ 
َ
 إِال َبْعَد انِْتَهاِء اْْلرََبِ إِيَلِْه بَِها  ،بِاجْلَْهِل بَِها أ

ا    -16 َخرَبً لَِك  َِّلَ الَْوارُِد  َخلاَف  َمَقاَم  -َوإِْن  الَْفْهِم  يِف  َيُقوُم 
َماِع   -الُْمَشاَهَدةِ  السا ِِبَِقيَقِتهِ وَجَ   ،يِف  َساِمِعِه  ىلَعَ  ْينُونَُة  ادلا  ،بَِت 
َهاَدةُ  ِ  ،َعلَيْهِ  َوالشا  ملسو هيلع هللا ىلص. َكَما اَعَيَن وََسِمَع ِمْن رَُسوِل اَّللا

َفاِت   ُت بِ ثْ كن نُ َول -17 َكَما َنََف َذلَِك    ،نِِْف التاْشِبيهَ نَ وَ   ،َهِذهِ الص 
ِذْكُرهُ  َتَعاىَل  َنْفِسِه  َكِمثْ ﴿  :َفَقاَل   ،َعْن  ِميُع  لَيَْس  السا َوُهَو  ٌء  ََشْ ِلِه 

 [ 11  :]الشورى  ﴾ابْلَِصريُ 

 

 

 : مصدر العقيدة
 خمطوط[  -30]املشيخة ابلغدادية أليب طاهر السلِف ج

 [283ص1ج]طبقات احلنابلة البن أيب يعَل ت الفِق  و
 . «اعتقاد األئمة األربعةيف » حممد اْلميسو ،واستخرجها اعدل آل محدان يف جامعه
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 ( كبار اآلخذين عن تبع األتباعمن   –مكة   ـه 219ت)

َثنَا احْلَُميِْدىُّ قَاَل  :برِْشُ ْبُن ُموىَس  قال  : َحدا

هِ  -1 ْن يُْؤِمَن الراُجُل بِالَْقَدِر َخرْيِهِ َورَش 
َ
ناُة ِعنَْدنَا أ   ،ُحلْوِهِ َوُمر هِ   ،السُّ

َصابَُه لَْم يَُكْن يِلُْخِطئَهُ 
َ
نا َما أ

َ
ْن َيْعلََم أ

َ
ُه لَْم يَُكْن    ،َوأ

َ
ْخَطأ

َ
نا َما أ

َ
َوأ

ِ َعزا وََجلا  ،يِلُِصيبَهُ  نا َذلَِك ُكاُه قََضاٌء ِمَن اَّللا
َ
   .َوأ

نا اإِليَماَن قَْوٌل َوَعَمٌل يَِزيُد َوَينُْقُص  -2
َ
   .َوأ

َينْ  -3 بَِعَمل  َواَل  إِالا  قَْوٌل  بِنِياة    ،َفُع  إِالا  َوقَْوٌل  قَْوٌل    ،َواَل َعَمٌل  َواَل 
 . َوَعَمٌل َوِنياٌة إِالا بُِسناة  

د    -4 ْصَحاِب حُمَما
َ
ُم ىلَعَ أ َحُّ َ َعزا وََجلا قَاَل   ،ُك ِهمْ   ملسو هيلع هللا ىلصَوالرتا   : فَإِنا اَّللا

يَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقولُو﴿ ِ يَن  َواَّلا ِ َن َربانَا اْغِفْر نَلَا َوإلِْخَوانِنَا اَّلا
 .فَلَْن يُْؤِمَن إِالا بِاالِْسِتْغَفاِر لَُهمْ  ﴾َسبَُقونَا بِاإِليَمانِ 

ناةِ  -5 السُّ ىلَعَ  فَلَيَْس  ِمنُْهْم  َحًدا 
َ
أ ْو 

َ
أ َصُهْم  َتنَقا ْو 

َ
أ َسباُهْم    ،َفَمْن 
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 . ِء َحق  الَِْف  َولَيَْس هَلُ يِف 

نَا -6 ْخرَبَ
َ
ناُه قَاَل   أ

َ
نَس  أ

َ
ُ    :بَِذلَِك َغرْيُ َواِحد  َعْن َمالِِك بِْن أ َم اَّللا قَسا

الَِْفْ  َفَقاَل َتَعاىَل  ِمْن  ﴿  :َء  ْخرُِجوا 
ُ
أ يَن  ِ اَّلا الُْمَهاِجِريَن  لِلُْفَقَراِء 

يَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقولُوَن َربانَا  ﴿  :ُثما قَاَل   ﴾ِديَارِِهمْ  ِ اْغِفْر  َواَّلا
يَماِن َواَل ََتَْعْل يِف قُلُوبَِنا ِغَّل    نَلَا َوإلِْخَوانِنَا يَن َسَبُقونَا بِاإْلِ ِ يَن  اَّلا ِ  لِِلا

ِإناَك رَُءوٌف رَِحيمٌ  َربانَا  ْن   ﴾آَمُنوا  ِمما فَلَيَْس  لَُهْم  َهَذا  َيُقْل  لَْم  َفَمْن 
 . ءُ ُجِعَل هَلُ الَِْفْ 

7-  ِ  .َوالُْقْرآُن لََكَُم اَّللا

ُسْفيَانَ  -8 خَمْلُوٌق    : َيُقوُل   [11] َسِمْعُت  قَاَل  َوَمْن   ِ اَّللا لََكَُم  الُْقْرآُن 
َحًدا َيُقوُل َهَذا ،َفُهَو ُمبْتَِدعٌ 

َ
 . لَْم نَْسَمْع أ

  . َوَيِزيُد َوَينُْقُص   ،اإِليَماُن قَْوٌل َوَعَمٌل   : وََسِمْعُت ُسْفيَاَن َيُقوُل  -9
ُعيَيْنَةَ  ْبُن  إِبَْراِهيُم  ُخوُه 

َ
أ هَلُ  َينُْقُص »  :َفَقاَل  َتُقْل  اَل  د   حُمَما بَا 

َ
أ   «يَا 

 
 . [ ابن عيينة 11]
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   . ءٌ َحَّتا اَل َيبَْق ِمنُْه ََشْ  َينُْقُص  بَْل  ،َفَغِضَب َوقَاَل اْسُكْت يَا َصِبُّ 

ْؤَيِة َبْعَد الَْموِْت  -10  .َواإِلقَْراُر بِالرُّ

الُْقْرآُن   -11 بِِه  َنَطَق  ِمثُْل َوَما  يَُد ﴿   : َواحْلَِديُث  ايْلَُهوُد  َوقَالَِت 
يِْديِهمْ 

َ
ِ َمْغلُولٌَة ُغلاْت أ َمَواُت َمْطِويااٌت بَِيِميِنهِ ﴿  :َوِمثُْل   ﴾اَّللا   ﴾ َوالسا

ْشبََه َهَذا ِمَن الُْقْرآِن َواحْلَِديِث 
َ
هُ   ،َوَما أ ُ نَِقُف   ،اَل نَِزيُد ِفيِه َواَل ُنَفّس 

ناةُ ىلَعَ َما َوَقَف َعلَ   . يِْه الُْقْرآُن َوالسُّ

اْسَتَوى ﴿  :َوَنُقوُل  -12 الَْعْرِش  ىلَعَ  َغرْيَ    ﴾الرامْحَُن  َزَعَم  َوَمْن 
ٌل َجْهِم     . َهَذا َفُهَو ُمَعط 

ْن اَل َنُقوَل َكَما قَالَِت اْْلََواِرجُ  -13
َ
َصاَب َكِبرَيًة َفَقْد  »  : َوأ

َ
َمْن أ

   «َكَفرَ 

بيَِشْ  -14 تَْكِفرَي  نُوِب ء   َواَل  اَّلُّ يِف   ،ِمَن  الُْكْفُر  تَْرِك    إِناَما 
ِ    اْْلَْمِس الايِت  ْن   َشَهاَدةِ   :بىُِنَ اإلِْسََّلُم ىلَعَ ََخْس  »   ملسو هيلع هللا ىلص:قَاَل رَُسوُل اَّللا

َ
أ

 ِ اَّللا رَُسوُل  ًدا  حُمَما نا 
َ
َوأ  ُ اَّللا إاِلا  إِهَلَ  ََّلةِ   َوإِقَامِ   ،اَل  اَكةِ   َوإِيتَاءِ   ،الصا   ،الزا
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  [12]   «ابْلَيِْت  وََحج   ،َمَضانَ رَ  وََصْومِ 

ا ثَََّلٌث ِمنَْها فَََّل ُتنَاِظْر تَاِرَكهُ  -15 ما
َ
دْ   ؛فَأ   ،َولَْم يَُصل    ،َمْن لَْم يَتََشها
ُر ََشْ   ،َولَْم يَُصمْ  ناُه اَل يُؤَخا

َ
َواَل جُيِْزئُ َمْن قََضاُه    ،ٌء ِمْن َهَذا َعْن َوقِْتهِ أل

 ( 13) َبْعَد َتْفِريِطِه ِفيِه اَعِمًدا َعْن َوقِْتهِ 

ْت َعنْهُ  -16
َ
ْجَزأ

َ
اَها أ دا

َ
اَكُة َفَمََّت َما أ ا الزا ما

َ
 . احْلَبِْس   َوََكَن آثًِما يف  ،فَأ

ِبيَل إِيَلْهِ  -17 ا احْلَجُّ َفَمْن وََجَب َعلَيِْه َووََجَد السا ما
َ
  ، وََجَب َعلَيْهِ   ؛َوأ

ُب َعلَيِْه   هَلُ ِمنُْه بُد    يف َواَل جَيِ َذلَِك َحَّتا اَل يَُكوَن  اُه    ،اَعِمِه  دا
َ
أ َمََّت 

يًا اهُ   يفَولَْم يَُكْن آثًِما    ،اَكَن ُمؤَد  دا
َ
ِخرِيهِ إَِذا أ

ْ
اَكةِ   يف َكَما اَكَن آثًِما    ؛تَأ   ، الزا

اَكَة َحق   الزا نا 
َ
َمَساِكنَي َحبََسُه َعلَيِْهمْ   أل آثًِما َحَّتا   ،لُِمْسِلِمنَي  فَاَكَن 

ا احْلَجُّ فَاَكَن ِفيَما بَيْنَُه َوَبنْيَ َرب هِ  ،وََصَل إِيَلِْهمْ  ما
َ
داى ،َوأ

َ
اُه َفَقْد أ دا

َ
 ، إَِذا أ

َل الراْجَعةَ   ؛ َوإِْن ُهَو َماَت َوُهَو َواِجٌد ُمْستَِطيٌع َولَْم حَيُجا 
َ
ْنيَا  َسأ  إِىَل ادلُّ

ْن حَيُجا 
َ
 .أ

 
[12( أخرجه يف مسنده   ]720( وابلخاري )4798( وأمحد   )8 )  ( )  (16-19ومسلم  (  2609والرتمذي 

 ( 5001والنسايئ )

 . خَّلفا ملا هو منترش يف املتأخرين ،ولم يقل جبواز قضائه  ،لم يشرتك اجلحود لكفره ( 13)
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يًا  ُمؤَد  َذلَِك  يَُكوَن  ْن 
َ
أ َونَرُْجو  َعنُْه  وا  حَيُجُّ ْن 

َ
أ ْهِلِه 

َ
أل ُب  َوجَيِ

 .َكَما لَْو اَكَن َعلَيِْه َدْيٌن َفُقَِضَ َعنُْه َبْعَد َمْوتِهِ  ،َعنْهُ 

ُ ىلَعَ  ِ وَْحَدُه وََصَلا اَّللا د  وىلََعَ  َتما الِْكتَاُب َواحْلَْمُد َّلِلا  َسي ِدنَا حُمَما
مْجَِعنَي وََسلاَم تَْسِليًما َكِثرًيا 

َ
ياِتِه أ ُر  ْزَواِجِه وَذ

َ
ْصَحابِِه َوأ

َ
 . آهِلِ َوأ

 

 
  

 : مصدر العقيدة
 [ قاهل احلميدي يف آخر مسنده]
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د   قال   حُمَما ْبُن  ورِيُّ الَْعبااُس  ْبَن    :ادلُّ الَْقاِسَم  ُعبَيْد   بَا 
َ
أ َسِمْعُت 

م   يُ   ،َسَّلا ي  ِ اَّلا ابْلَاَب  ََكَر  يفروَ وَذ ْؤَيةَ   ى    َموِْضعِ   الُْكريِْس  وَ   ،الرُّ
ِغرَيِهِ وَ   ،[14]الَْقَدَمنْيِ  َوقُْرِب  ِعبَاِدهِ  ُقنُوِط  ِمْن  َرب نَا  ْيَن اَكَن  وَ   ،َضِحِك 

َ
أ

ْن  
َ
َماءَ َربُّنَا َقبَْل أ نا َجَهناَم اَل َتْمتَِلُئ َحَّتا يََضَع َربَُّك َعزا  وَ   ،ََيْلَُق السا

َ
أ

ْشبَاهِ وَ  «َقْط َقْط » :وََجلا قََدَمُه ِفيَها َفتَُقوُل 
َ
َحاِديِث  أ

َ
   : َفَقاَل  ،َهِذهِ اأْل

والفقهاءُ  احْلَِديِث  ْصَحاُب 
َ
أ مَحَلََها  ِصَحاٌح  َحاِديُث 

َ
اأْل   َهِذهِ 

 . اَل نَُشكُّ ِفيَها ويِهَ ِعنَْدنَا َحق   ،ىلع َبْعض  م هُ بعُض 

إَِذا ِقيَل  اَل    :قُلْنَا  ؟َوَكيَْف َضِحَك   ؟َكيَْف وََضَع قََدَمهُ   :َولَِكْن 
هُ  ُ َحًدا ُيَفّس 

َ
 . ُيَفّسا َهَذا َواَل َسِمْعنَا أ

 
 

ومن نقل هذا الالكم اكبن املحب واَّلهب    ، السياقكما يقتضب    يف األصل »وموضع« والواو غلط [  14]
 . نقله بدونها 

 : مصدر العقيدة
 ( 68الصفات لدلارقطن )ت الفقييه ص
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 ( كبار اآلخذين عن تبع األتباعمن    –  ـه سامراء 234ت    –  ـهابلَصة  161و)

ب  قال
َ
ِ بِْن بِْسَطام    وأ َد ْبَن َعبِْد اَّللا ِ حُمَما َسِمْعُت َسْهَل    :َعبِْد اَّللا

ِ بِْن َجْعَفر  الَْمِديِن   َها ىلَعَ يلَعِ  بِْن َعبِْد اَّللا
َ
د  قََرأ    : َفَقاَل هَلُ  ،ْبَن حُمَما

 ُ َعزاَك اَّللا
َ
   :قُلَْت أ

ْو يُْؤِمْن   -1
َ
ِزَمُة الايِت َمْن تََرَك ِمنَْها َخْصلًَة لَْم َيُقلَْها أ ناُة الَّلا السُّ

ْهِلَهابَِها لَْم يَُكْن مِ 
َ
  :ْن أ

هِ  -2 يَماُن بِالَْقَدِر َخرْيِهِ َورَش     .اإْلِ

يَماُن بَِها -3 َحاِديِث َواإْلِ
َ
  ، اَل ُيَقاُل لَِم َواَل َكيَْف   ،ُثما تَْصِديٌق بِاأْل

يَماُن بَِها  .إِناَما ُهَو اتلاْصِديُق بَِها َواإْلِ

  ،َوَيبْلُْغُه َعْقلُُه َفَقْد ُكِِفَ َذلَِك َوإِْن لَْم َيْعلَْم َتْفِسرَي احْلَِديِث   -4
يَماُن بِِه َوالتاْسِليمُ  ْحِكَم َعلَيِْه اإْلِ

ُ
   ؛ َوأ
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قَاَل  -5 َمْسُعود   ابِْن  َعِن  َوْهب   بِْن  َزيِْد  َحِديِث  َثنَا  »  :ِمثُْل  َحدا
اِدُق الَْمْصُدوُق  ثُوَرِة َعِن اثل قَ   « ...الصا

ْ
َحاِديِث الَْمأ

َ
   .اِت َوََنْوِهِ ِمَن اأْل

َحًدا َواَل ُينَاِظرُ  -6
َ
   .َواَل َيتََعلاُم اجْلََدَل  ،َواَل َُيَاِصُم أ

َمْكُروهٌ  -7 ناِة  السُّ ِمَن  وََغرْيِهِ  الَْقَدِر  يِف  ُم  يَُكوُن    ، َوالالَْكَ َواَل 
بَِكََّلِمهِ -َصاِحبُُه   ناَة  السُّ َصاَب 

َ
أ يََدَع    -َوإِْن  َحَّتا  ناِة  السُّ ْهِل 

َ
أ ِمْن 

يَمانِ اجْلََدَل وَ    .يَُسل َم َوُيْؤِمَن بِاإْلِ

بَِمْخلُوق   -8 لَيَْس   ِ اَّللا ُم  لََكَ َتُقوَل    ،َوالُْقْرآُن  ْن 
َ
أ تَْضُعْف  َواَل 

ِ َعزا وََجلا لَيَْس بِبَائِن  ِمنْهُ   «لَيَْس بَِمْخلُوق  » َم اَّللا َولَيَْس ِمنُْه    ،فَإِنا لََكَ
ٌء خَمْلُوٌق  َحًدايُْؤِمُن بِِه َواَل ُينَ  .ََشْ

َ
   .اِظُر ِفيِه أ

يَماُن بِالِْمزَياِن يَْوَم الِْقيَاَمةِ  -9 يُوَزُن الَْعبُْد َواَل يَِزُن َجنَاَح    ،َواإْلِ
اآْلثَارُ   ،َبُعوَضة   بِِه  َجاَءْت  َكَما  الِْعبَاِد  ْعَماُل 

َ
أ بِِه   .يُوَزُن  يَماُن  اإْلِ

   .ُك جُمَاَدتَلِهِ َواتلاْصِديُق َواإْلِْعَراُض َعْن َمْن رَدا َذلَِك َوتَرْ 

َ َعزا وََجلا يَُكل ُم الِْعبَاَد يَْوَم الِْقيَاَمِة َوحُيَاِسبُُهْم لَيَْس   -10 َوإِنا اَّللا
يَماُن بَِذلَِك َواتلاْصِديُق  .بَيْنَُهْم َوَبيْنَُه تُرمُْجَانٌ    . اإْلِ
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بِاحْلَوِْض  -11 يَماُن  ِ    ،َواإْلِ لِرَُسوِل اَّللا نا 
َ
الْ   ملسو هيلع هللا ىلصأ يَْوَم  ِقيَاَمِة  َحوًْضا 

تُهُ  ما
ُ
أ َعلَيِْه  َشْهر    ،تَرُِد  َمِسرَيَة  ُطوهِلِ  ِمثُْل  ُْنُوِم    ،َعرُْضُه  َكَعَدِد  آنِيَتُُه 

ثَِر َووُِصَف 
َ
َماِء ىلَعَ َما َجاَء يِف اأْل يَماُن بَِذلَِك  ،السا    .ُثما اإْلِ

الَْقرْبِ  -12 بَِعَذاِب  يَماُن  ُقبُورَِها  ،َواإْلِ يِف  ُتْفََتُ  َة  ما
ُ
اأْل َهِذهِ  نا 

َ
  ،أ

ُل َعِن انلاِب   
َ
ُ َعزا وََجلا    ملسو هيلع هللا ىلص،َوتُْسأ ِتيِه ُمنَْكٌر َونَِكرٌي َكيَْف َشاَء اَّللا

ْ
َوَيأ

َرادَ 
َ
يَماُن بَِذلَِك َواتلاْصِديُق  ،َوَكَما أ    . اإْلِ

يَماُن بَِشَفاَعِة انلاِب   -13  . ملسو هيلع هللا ىلصَواإْلِ

قُوا وََصاُروا فَْحًماَوإِْخَراِج قَوْ  -14 َفيُْؤَمُر    ،م  ِمَن انلااِر َبْعَد َما اْحرَتَ
ُ َوَكَما   ثَِر َكيَْف َشاَء اَّللا

َ
بِِهْم إِىَل َنْهر  ىلَعَ بَاِب اجْلَناِة َكَما َجاَء يِف اأْل

   .يَماُن بِِه َواتلاْصِديُق إِناَما ُهَو اإْلِ  ،َشاءَ 

الَْمِسيحَ  -15 نا 
َ
بِأ يَماُن  اَكفِرٌ   َواإْلِ َعيْنَيِْه  بنَْيَ  َمْكتُوٌب  اَل  جا  ،ادلا

َحاِديِث الايِت َجاَءْت ِفيهِ 
َ
نا َذلَِك اَكئِنٌ  .لأِْل

َ
يَماُن بِأ    .اإْلِ

ُل َفيَْقتُلُُه بِبَاِب دُلٍّ  -16 نا ِعيىَس اْبَن َمْرَيَم يَْْنِ
َ
   .َوأ

يَماُن قَْوٌل َوَعَمٌل ىلَعَ ُسناة  َوإَِصابَة  َوِنيا  -17    .ة  َواإْلِ
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يَماُن يَِزيُد َوَينُْقُص  -18  . َواإْلِ

ْحَسنُُهْم ُخلًُقا -19
َ
ْكَمُل الُْمْؤِمِننَي إِيَمانًا أ

َ
   .َوأ

ََّلِة ُكْفرٌ  -20 ْعَماِل تَْرُكُه ُكْفٌر   ،َوتَْرُك الصا
َ
ٌء ِمَن اأْل لَيَْس ََشْ

ََّلةَ     .َمْن تََرَكَها َفُهَو اَكفٌِر َوقََد َحلا َقتْلُهُ  ،إِالا الصا

يُق وََخرْيُ   -21 د  بُو بَْكر  الص 
َ
ِة َبْعَد نَِبي َها أ ما

ُ
ُثما    ،ُثما ُعَمرُ   ،َهِذهِ اأْل

انَ  ْصَحاُب رَُسوِل    ،ُعثَْماُن ْبُن َعفا
َ
َمُهْم أ ُم َهُؤاَلِء اثلاََّلثََة َكَما قَدا ُنَقد 

 ِ    .َولَْم ََيْتَِلُفوا يِف َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللا

اثلاََّلثَةِ  -22 َبْعِد  ِمْن  ْصحَ   :ُثما 
َ
اْْلَْمَسةُ أ ورَى  الشُّ   ،يلَعِ    ؛اُب 

َبرْيُ   ،َوَطلَْحةُ  َعوْف    ،َوالزُّ ْبُن  الرامْحَِن  َمالِك    ،َوَعبُْد  ْبُن  ُكُُّهْم    ،وََسْعُد 
ِ  ،يَْصلُُح لِلِْخََّلَفِة َوُُكُُّهْم إَِمامٌ  ْصَحاُب رَُسوِل اَّللا

َ
   ملسو هيلع هللا ىلص.َكَما َفَعَل أ

23-  ِ ْصَحاِب رَُسوِل اَّللا
َ
فَْضُل انلااِس َبْعَد أ

َ
ي   :ملسو هيلع هللا ىلص ُثما أ ِ الَْقْرُن اَّلا

ْو َشْهًرا   ،َمْن َصِحبَُه َسنَةً   ،بُِعَث ِفيِهْم ُكُُّهمْ 
َ
ْو َساَعةً   ،أ

َ
ْو َرآهُ   ،أ

َ
ْو َوفََد   ،أ

َ
أ

ْصَحابِهِ   ؛إِيَلْهِ 
َ
ْحبَِة ىلَعَ قَْدِر َما َصحِ   ،َفُهَو ِمْن أ ْدنَاُهْم    ،بَهُ هَلُ ِمَن الصُّ

َ
فَأ

يَن لَْم يََروْهُ  ِ فَْضُل ِمَن اَّلا
َ
َ َعزا وََجلا جِبَِميِع    ،ُصْحبًَة ُهَو أ َولَْو لَُقوا اَّللا
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ْعَمالِ 
َ
انلاِبا    ؛اأْل َصِحَب  ِي  اَّلا بِِه    ملسو هيلع هللا ىلص اَكَن  َوآَمَن  بَِعيْنَيِْه  َولَْو  -َوَرآُه 

اتلاابِِعنيَ   -َساَعةً  ِمَن  بُِصْحبَِتِه  فَْضَل 
َ
ُك ِهمْ أ ْعَماِل    ، 

َ
أ ُكا  َعِملُوا  َولَْو 

  .اْْلرَْيِ 

َمَراِء الُْمْؤِمِننَي الرَْب   -24
ُ
ِة َوأ ئِما

َ
اَعُة لأِْل ْمُع َوالطا   ، َوالَْفاِجرِ   ،ُثما السا

 . َوَمْن َوِِلَ اْْلََِّلَفَة بِإِمْجَاِع انلااِس َورَِضاُهمْ 

َوا  -25  ِ بِاَّللا يُْؤِمُن  َحد  
َ
أِل حَيِلُّ  إِالا اَل  يَلْلًَة  يَِبيَت  ْن 

َ
أ اآْلِخِر  يْلَْوِم 

ْو فَاِجًرا بَر   ،وََعلَيِْه إَِمامٌ 
َ
ِمرُي الُْمْؤِمِننيَ   ؛ا اَكَن أ

َ
  .َفُهَو أ

َمَراِء َماض  إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمةِ  -26
ُ
اَل    -الرَْب  َوالَْفاِجرِ -  َوالَْغْزُو َمَع اأْل

  .يرُْتَكُ 

ِة َماِضيَةٌ َوقِْسَمُة   -27 ئِما
َ
ِء َوإِقَاَمُة احْلُُدوِد لأِْل ْن   ،الَِْفْ

َ
َحد  أ

َ
لَيَْس أِل

  .َيْطَعَن َعلَيِْهْم َواَل ُينَاِزَعُهمْ 

َدقَاِت إِيَلِْهْم َجائَِزٌة نَافَِذةٌ  -28 قَْد بَِرَئ َمْن َدَفَعَها إِيَلِْهْم    ،وََدْفُع الصا
ْت َعنُْه بَر  

َ
ْجَزأ

َ
ْو فَاِجًرا َوأ

َ
   . ا اَكَن أ

ُه َجائَِزٌة قَائَِمٌة َرْكَعتَانِ  -29   ، وََصََّلُة اجْلُُمَعِة َخلَْفُه وََخلَْف َمْن َوالا
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يَماِن خُمَاِلٌف  اَعَدَها َفُهَو ُمبْتَِدٌع تَارٌِك لِْْلِ
َ
ْن فَْضِل  َولَيَْس هَلُ مِ   ، َمْن أ

ءٌ  ََشْ اَكنُوا   ؛اجْلُُمَعِة  َمْن  ِة  ئِما
َ
اأْل َخلَْف  اجْلُُمَعَة  يََر  لَْم  بَر ِهْم    ، إَِذا 

ْن يَُصلُّوا َخلَْفُهْم اَل يَُكوُن يِف َصْدرِهِ َحَرٌج ِمْن    .َوفَاِجِرِهمْ 
َ
ناُة أ َوالسُّ

   .َذلَِك 

ِة الُْمْسِلمِ  -30 ئِما
َ
نَي َوقَِد اْجتََمَع َعلَيِْه  َوَمْن َخَرَج ىلَعَ إَِمام  ِمْن أ

ي  وَْجه  اَكنَْت 
َ
وا هَلُ بِاْْلََِّلَفِة بِأ قَرُّ

َ
ْو بَِغلَبَة    ؛انلااُس فَأ

َ
َفُهَو    ؛بِرًِضا اَكنَْت أ

ِ    ،الَْعَصا  -َهَذا اْْلَاِرُج َعلَيْهِ -  َشاق     ملسو هيلع هللا ىلص، وََخالََف اآْلثَاَر َعْن رَُسوِل اَّللا
   .َماَت ِميتََة َجاِهِلياة   ؛فَإِْن َماَت اْْلَاِرُج َعلَيْهِ 

َحد  ِمَن انلااِس  -31
َ
لَْطاِن َواَل اْْلُُروُج َعلَيِْه أِل   ،َواَل حَيِلُّ قِتَاُل السُّ

ناةِ     .َفَمْن َعِمَل َذلَِك َفُهَو ُمبْتَِدٌع ىلَعَ َغرْيِ السُّ

لِلراُجِل يِف َنْفِسِه َوحَيِلُّ قِتَاُل اْْلََواِرِج َواللُُّصوِص إَِذا َعَرُضوا   -32
ْو َما ُدوَن َنْفِسهِ 

َ
ْن ُيَقاتَِل َعْن َنْفِسِه َوَماهِلِ َحَّتا يَْدَفَع    ،َوَماهِلِ أ

َ
فَلَُه أ

َمَقاِمهِ  يِف  يَتْبََع    ،َعنُْه  َواَل  َيْطلُبَُهْم  ْن 
َ
أ تََرُكوُه  ْو 

َ
أ فَاَرقُوُه  إَِذا  هَلُ  َولَيَْس 

ةِ   ،آثَارَُهْم َوقَْد َسِلَم ِمنُْهمْ  ئِما
َ
إِناَما ُهَو يَْدَفُع َعْن َنْفِسِه يِف    ،َذلَِك إِىَل اأْل

َحًدا  ،َمَقاِمهِ 
َ
أ َيْقتَُل  اَل  ْن 

َ
أ جِبُْهِدهِ  َدفِْعِه   ،َوَينْوِي  يَِدهِ يِف  ََت ىلَعَ 

َ
أ فَإِْن 
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الَْمْعَرَكةِ  يِف  َنْفِسِه  الَْمْقتُوَل   ؛َعْن   ُ اَّللا ْبَعَد 
َ
يِف    ، فَأ ُهَو  قُِتَل  َذلَِك  َوإِْن 

ثَِر 
َ
اأْل يِف  َكَما  َهاَدَة  الشا هَلُ  رََجْونَا  َوَماهِلِ  َنْفِسِه  َعْن  يَْدَفُع  َوُهَو  احْلَاِل 

يِع اآْلثَارِ  ِمَر بِِقتَاهِلِ  ،ومََجِ
ُ
   . َولَْم يُْؤَمْر بَِقتِْلهِ  ،إِناَما أ

هُ  -33 َوالا َمْن  إِىَل  يَْدَفُعُه  َولَِكناُه  احْلَدا  َعلَيِْه  يُِقيُم  ْمَرُه َواَل 
َ
أ  ُ اَّللا  

  . َفيَُكوُن ُهَو حَيُْكُم ِفيهِ 

َواَل  -34 جِبَناة   َعِملَُه  بَِعَمل   الِْقبْلَِة  ْهِل 
َ
أ ِمْن  َحد  

َ
أ يَْشَهُد ىلَعَ  َواَل 

اِلِح الُْمْذنِِب   ،نَار   اِلِح َوَُنَاُف ىلَعَ الطا ِ    ،نَرُْجو لِلصا َونَرُْجو هَلُ رمَْحََة اَّللا
   .َعزا وََجلا 

ُب هَلُ بَِذنِْبِه انلااُر تَائِبًا ِمنُْه َغرْيَ ُمَِصٍّ  َومَ  -35 َ بَِذنْب  جَيِ ْن لَِِقَ اَّللا
َعِن    ،َعلَيْهِ  َوَيْعُفو  ِعبَاِدهِ  َعْن  اتلاْوَبَة  َوَيْقبَُل  َعلَيِْه  َيتُوُب   َ اَّللا فَإِنا 

ي ئَاِت     . السا

ِقيَم َعلَيِْه َحدُّ ذَ  -36
ُ
َ َوقَْد أ اَرتُُه َوَمْن لَِِقَ اَّللا نِْب َفُهَو َكفا لَِك اَّلا

 ِ    ملسو هيلع هللا ىلص.َكَما َجاَء َعْن رَُسوِل اَّللا

نُوِب الايِت اْستُوِجبَْت بَِها  َوَمْن لَِقيَُه ُمَِص   -37 ا َغرْيَ تَائِب  ِمَن اَّلُّ
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ِ َعزا وََجلا  ْمُرُه إِىَل اَّللا
َ
بَُه َوإِْن َشاَء َغَفَر هَلُ  ،الُْعُقوَبُة فَأ    .إِْن َشاَء َعذا

بَُه َولَْم َيْغِفْر هَلُ  -38 ًَك َعذا    .َوَمْن لَِقيَُه ُمرْشِ

َوقَاَمْت   -39 بَِذلَِك  اْعرَتََف  إَِذا  َوُهَو حُمَْصٌن  َزنَا  َمْن  َوالراْجُم ىلَعَ 
ِ  ،َعلَيِْه ابْلَي نَةُ  اِشُدوَن ِمْن َبْعِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصرََجَم رَُسوُل اَّللا ُة الرا ئِما

َ
   .َورََجَم اأْل

َص   -40 َتنَقا ِ  َوَمْن  ْصَحاِب رَُسوِل اَّللا
َ
أ ِمْن  َحًدا 

َ
ْبَغَضُه   ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
أ ْو 

َ
أ

ِمنْهُ  اَكَن  َعلَيِْهْم   ،حِلََدث   َم  يرََتَحا َحَّتا  ُمبْتَِدٌع  َفُهَو  َمَساِوئَُه  َذَكَر  ْو 
َ
أ

يًعا  . َفيَُكوَن قَلْبُُه لَُهْم َسِليًما ،مَجِ

ِ َعزا وََجلا َوَيْعبَُد َغرْيَُه    ،َوانل َفاُق ُهَو الُْكْفرُ  -41 ْن يَْكُفَر بِاَّللا
َ
أ

يَن اَكنُوا ىلَعَ   ،يِف الّس    ِ يَماَن يِف الَْعََّلِنيَِة ِمثَْل الُْمنَافِِقنَي اَّلا َوُيْظِهَر اإْلِ
  ِ اِهرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْهِد رَُسوِل اَّللا ْظَهرَ  ،َفَقِبَل ِمنُْهُم الظا

َ
  .الُْكْفَر قُِتَل  َفَمْن أ

َجاَءْت َوهَ  -42 الايِت  َحاِديُث 
َ
اأْل َفُهَو  »  : ِذهِ  ِفيِه  ُكنا  َمْن  ثَََّلٌث 

َها ،نَْرِويَها َكَما َجاَءْت  ،َجاَءْت ىلَعَ اتلاْغِليِظ   «ُمنَافٌِق  ُ   ،َواَل ُنَفّس 

اًرا يرَْضُِب َبْعُضُكْم ِرقَاَب َبْعض  » :ِمثُْل     «اَل تَرِْجُعوا َبْعِدي ُكفا

   « َق الُْمْسِلَماِن بَِسيَْفيِْهَما فَالَْقاتُِل َوالَْمْقتُوُل يِف انلاارِ إَِذا اتْلَ »  :َوِمثُْل 
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   « َوقِتَاهُلُ ُكْفرٌ  ،ِسبَاُب الُْمْسِلِم فُُسوٌق » :َوِمثُْل 

َحُدُهَما» :َوِمثُْل 
َ
ِخيِه يَا اَكفُِر َفَقْد بَاَء بَِها أ

َ
   «َمْن قَاَل أِل

ِ ترََبٌُّء مِ » :َوِمثُْل     «ْن نََسب  َوإِْن َدقا ُكْفٌر بِاَّللا

َهِذهِ   يِف  نَْذُكْرُه  لَْم  ا  َوِمما َذَكْرنَاُه  ا  ِمما َحاِديِث 
َ
اأْل َهِذهِ  َوََنُْو 

ا َصحا وَُحِفَظ  َحاِديِث ِمما
َ
 .فَإِناُه يَُسلاُم هَلُ  ،اأْل

ِفيهِ  -43 جُيَاَدُل  َواَل  ِفيِه  ُيتَلَكاُم  فَََّل  َتْفِسرُيُه  ُيْعلَْم  لَْم  َواَل    ،َوإِْن 
 . ُيتَلَكاُم ِفيِه َما لَْم َيبْلُْغ نَلَا ِمنْهُ 

َحاِديَث إِالا ىلَعَ َما َجاَءْت  -44
َ
ُ اأْل َها ،َواَل ُنَفّس     .َواَل نَُردُّ

45-   ِ اَّللا رَُسوِل  َعْن  َجاَء  َكَما  خَمْلُوَقتَاِن  َوانلااُر    ملسو هيلع هللا ىلص: َواجْلَناُة 
ا وَ » يُْت ِفيَها قََْصً

َ
يُْت الَْكْوثَرَ َدَخلُْت اجْلَناَة فََرأ

َ
   «َرأ

ْهِلَها َكَذا»  وَ 
َ
ْكرَثُ أ

َ
لَْعُت يِف اجْلَناِة فَإَِذا أ يُْت    ،اطا

َ
لَْعُت يِف انلااِر فََرأ َواطا

ْهِلَها َكَذا
َ
ْكرَثَ أ

َ
 «أ

ثَرِ  
َ
ٌب بِاأْل ُهَما لَْم َُيْلََقا َفُهَو ُمَكذ  نا

َ
ْحِسبُُه يُْؤِمُن   ،َفَمْن َزَعَم أ

َ
َواَل أ

   .ِة َوانلاارِ بِاجْلَنا 
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ُح يِف اجْلَناةِ » :َوقَْوهُلُ  َهَداِء تَّْسَ ْرَواُح الشُّ
َ
   «أ

َحاِديُث الايِت َجاَءْت ُكَُّها نُْؤِمُن بَِها
َ
   . َوَهِذهِ اأْل

ُمَصل يًا -46 ًدا  ُموَح  الِْقبْلَِة  ْهِل 
َ
أ ِمْن  َماَت  َعلَيِْه    ؛ َوَمْن  َصلايْنَا 

هَلُ  ََنْجُ   ،َواْستَْغَفْرنَا  نْب  اَل  َِّلَ َعلَيِْه  ََّلَة  الصا نََدُع  َواَل  ااِلْسِتْغَفاَر  ُب 
ْم َكِبري  

َ
ِ َعزا وََجلا  ،َصِغري  أ ْمُرُه إِىَل اَّللا

َ
   .َوأ

ُم َعلَيْهِ  -47 بَا ُهَريَْرَة َوَيْدُعو هَلُ َوَيرَتَحا
َ
يَْت الراُجَل حُيِبُّ أ

َ
  ؛ َوإَِذا َرأ

ناُه بَرِ  ،فَاْرُج َخرْيَهُ 
َ
   .يٌء ِمَن ابْلَِدِع َواْعلَْم أ

يَْت الراُجَل حُيِبُّ ُعَمَر ْبَن َعبِْد الَْعِزيِز َوَيْذُكُر حَمَاِسنَُه   -48
َ
َوإَِذا َرأ

 ُ ا إِْن َشاَء اَّللا نا َوَراَء َذلَِك َخرْيً
َ
َها فَاْعلَْم أ    .َوَينرُْشُ

ىلَعَ   -49 ِة  ابْلََْصَ ْهِل 
َ
أ ِمْن  َيْعتَِمُد  الراُجَل  يَْت 

َ
َرأ يُّوَب َوإَِذا 

َ
أ

َعْون    ، ْخِتيَاِن  السا  ِذْكَرُهْم   ،َوابِْن  َوُيْكرِثُ  بُُّهْم  َوحُيِ َواتلايِْم   َوُيونَُس 
   .فَاْرُج َخرْيَهُ  ؛َوااِلقِْتَداَء بِِهمْ 

َوَوْهُب ْبُن   ،َوُمَعاُذ ْبُن ُمَعاذ    ،مَحااُد ْبُن َسلََمةَ   :ُثما ِمْن َبْعِد َهُؤاَلءِ 
ْهِل ابْلَِدِع فَإِنا  ،َجِرير  

َ
  .َهُؤاَلِء حِمْنَُة أ
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بِْن   -50 َطلَْحَة  ىلَعَ  َيْعتَِمُد  الُْكوفَِة  ْهِل 
َ
أ ِمْن  الراُجَل  يَْت 

َ
َرأ َوإَِذا 

جْبَرَ   ،ُمََص ف  
َ
وَُسْفيَاَن    ،َوَمالِِك بِْن ِمْغَول    ،َوابِْن َحيااَن اتلايِْم    ،َوابِْن أ

   . فَارُْجهُ  ؛َوَزائَِدةَ  ،بِْن َسِعيد  اثلاْورِي  

ِ ْبُن إِْدِريَس  ُد ْبُن ُعبَيْد    ،َوِمْن َبْعِدِهْم َعبُْد اَّللا يِب    ، َوحُمَما
َ
َواْبُن أ

  .َوالُْمَحاِرِّبُّ فَارُْجهُ  ،ُعتْبَةَ 

ِفيهِ  -51 َوانلاَظَر  يَُه 
ْ
َوَرأ َحِنيَفَة  بَا 

َ
أ حُيِبُّ  الراُجَل  يَْت 

َ
َرأ فَََّل    ؛َوإَِذا 
ْمِرهِ َوَيتاِخُذُه إَِماًماَتْطَمُِئا إِيَلِْه َوإِىَل 

َ
ْن َيْغلُو يِف أ  .  َمْن يَْذَهُب َمْذَهبَُه ِمما

 

 
 

  

 : مصدر العقيدة
 [  185ص1ج ( 318) ]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
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 (كبار اآلخذين عن تبع األتباع من  ـه 240)ت

بُو    قَاَل 
َ
ْهِل   :احْلََسِن إِْدِريُس ْبُن َعبِْد الَْكِريمِ أ

َ
رَْسَل رَُجٌل ِمْن أ

َ
أ
يِب ثَْور  إِبَْراِهيَم بِْن َخادِل  بِِكتَاب   

َ
 ُخَراَساَن إِىَل أ

ُهوَ  َما  يَماِن  اإْلِ َعِن  ُل 
َ
َوَينُْقُص   ؟يَْسأ قَْوٌل    ؟ َوَيِزيُد  ْو 

َ
أ َوقَْوٌل 

ْو قَْوٌل َوتَْصِديٌق َوَعَمٌل  ؟َوَعَمٌل 
َ
   ؟أ

َجابَهُ 
َ
   :فَأ

 . َوَعَمُل اجْلََواِرِح  ،َواإْلِقَْراُر بِالل َسانِ   ،إِناُه اتلاْصِديُق بِالَْقلِْب  -1

هَلُ َعِن الَْقَدِرياِة َمْن ُهمْ  -2
َ
  ؟وََسأ

َ لَْم  »  :إِنا الَْقَدِرياَة َمْن قَاَل   : َفَقاَل  ْفَعاَل الِْعبَاِد  إِنا اَّللا
َ
أ ََيْلُْق 

ُ ىلَعَ الِْعبَاِد َولَْم ََيْلُْقَها رَْها اَّللا َفَهُؤاَلِء قََدِرياٌة    «َوإِنا الَْمَعاِِصَ لَْم ُيَقد 
َويُْستَتَابُوَن    ،َواَل يُْشَهُد َجنَائُِزُهمْ   ،َواَل ُيَعاُد َمِريُضُهمْ   ،اَل يَُصَلا َخلَْفُهمْ 

ْعنَاُقُهمْ  ،الَةِ ِمْن َهِذهِ الَْمقَ 
َ
َبْت أ    .فَإِْن تَابُوا َوإِالا ُِضِ
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لَْت  -3
َ
ََّلُة َخلَْف َمْن َيُقوُل  :وََسأ    ؟«الُْقْرآُن خَمْلُوٌق » :الصا

ِ    ،اَل يَُصَلا َخلَْفهُ   ،َفَهَذا اَكفٌِر بَِقْوهِلِ  ُم اَّللا نا الُْقْرآَن لََكَ
َ
َلَِك أ وَذ

ْهِل الِْعلْمِ  ،َجلا َثنَاُؤهُ 
َ
 .َواَل اْخِتََّلَف ِفيِه بنَْيَ أ

ِ خَمْلُوٌق »  : َوَمْن قَاَل  -4 ُم اَّللا َ َعزا    « لََكَ نا اَّللا
َ
َفَقْد َكَفَر َوَزَعَم أ

ٌء لَْم يَُكنْ     .وََجلا َحَدَث ِفيِه ََشْ

لَْت  -5
َ
ُ  :وََسأ ْهِل اتلاوِْحيدِ  َُيَدلا

َ
َحٌد ِمْن أ

َ
   ؟ يِف انلااِر أ

ْن َنُقوَل 
َ
ي ِعنَْدنَا أ ِ ٌد يِف انلاارِ  : َواَّلا ُ ُموَح   . اَل َُيَدلا

 
  

 : مصدر العقيدة
 ([93ص1( ج319) ]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
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 (اآلخذين عن تبع األتباعكبار من  –  ـهبغداد 238ت   - ـه 166)و

ال  دَل  خَمْ   بِن   إِبَْراِهيمَ   بنُ   إِْسَحاُق قال   )املعروف    زِيروَ مَ احْلَنَْظِل 
 : (هيَ وْ َراهُ بإسحاَق ابِن 

اتلا  -1 جيوز  اْلالِ   رُ كُّ فَ ال  يَ   بادِ للعِ   وجيوزُ   ،ِق يف  يف  تَ أن  فكروا 
وا لُ عَ إن فَ   مهُ ؛ ألنا ىلع ذلَك   وا فيهم وال يزيدونَ عُ مِ ا سَ مَ بِ   خلوقنيَ المَ 

   .تاهوا 
أمحدُ  -2 حممدُ   :قاَل   رِ األزهَ   بنُ   حدثنا  عن    ،يد  بَ عُ   بنُ   حدثنا 

  رونَ فكا يتَ   ىلع قوم    ملسو هيلع هللا ىلص  انلبُّ   مرا   :قال  ةَ را مُ   و بِن عن عمرِ   ،األعمِش 
 « وال تفكروا يف اْلالق ،تفكروا يف اْللق» :قال

إسحاُق  -3 إرادتِ   اهللِ   عندَ   فاألشياءُ   :قال  معىن   ، هكمِ وحُ   هِ ىلع 
للعبادِ  يكتفونَ   لمِ العِ   نَ مِ   وأظهر  االنتهاءُ   ،هبِ   ما  ا  مَ إىل    فينبِغ 

   .يًَّل بِ سَ  صيَب ْمنَا وَُحدا نلا حَّت نُ ل  عُ 

 .هفيما لم نؤمر بِ   اتلفكرِ   عِن   مشغلةٌ   اهللِ   لِق يف خَ   رِ كُّ فَ يف اتلا و -4
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َ   :[15] قال أبو يعقوب  -5  اْلوَض   لمَ  العِ ِع من يدا   عُ وسِ ستَ وكيف ي
األشياءِ  اهللُ   ؟!عنها  املنهيةُ   يف  يَُسب ُح  ﴿  :قال  إال  ء   ََشْ ن  م  َوإِن 

ْللق    فكيَف   [44  :]اإلرساء  ﴾هِ ِِبَْمدِ  َيوَض   جيوز  التا   أن  ن  مِ   يِح سبِ يف 
ُ   كيَف   ؛ فيخوضوا   ،املعمولةِ   واألشياءِ   ( 16)ِب جُ الشُّ   ، (17) اعُ َص القِ   حُ ب  سَ ي
هذا قد صح  وكُّ  .نسوجةُ المَ  واثلياُب  ،زُ وخبُ المَ  بُ واْل ،(18)ةنَ وِ خ واأل

ُ هُ أنا   لمُ فيه العِ    م كيَف هُ تسبيحَ   َل جيعَ   أنْ   فذلك إىل اهللِ   ،ونَ حُ ب  سَ م ي
  ،(19) وا مُ لِ إال بما عَ   أن َيوضوا يف ذلَك   وليس للناِس   ،شاءَ   وكما  شاءَ 

  . ىلع ذلَك   وال يزيدونَ   ،اهللِ   إال بما أمرَ   هِ وال يتلكموا يف هذا وشبهِ 
ُ وَ وعليه اتلَ  ،ُق ف  وَ المُ  واهللُ     .كُّ

اهللَ  -6 األشياءِ   ،فاتقوا  هذه  يف  َّتوضوا  ه فإنُّ   ،تشابهةِ المُ   وال 

 
 [ هو إسحاق15]

 .]معجم الصحاح[ أعمدٌة من أعمدة ابليت :الُشجوُب  ( 16)

 .ويه ما يسكب فيه طعام يكِف عرشة ، مجع قصعة ( 17)

 . معجم العني[  :]انظر ائدةالمَ  وهو  :ِخوانمجع  ( 18)

وال نعلم    ،فإنه يريد أننا نعلم معىن التسبيح   ،إذ ِضب هذا مثًَّل يف سياق الالكم عن صفات اهلل  (  19)
 . فكذلك نعلم معىن الصفة وال نعرف كيفيتها  ، كيفيته



 

 

 

 

  

 الدَُّرُر املنضََّدة من َعقائِد السَّلف املسندة

   .احلق نَنِ فيه عن سُ  اْلوُض  مُ كُ يردُّ 
 

  

 : مصدر العقيدة
 [ (434وهو فيما أفرد باسم »السنة« حلرب برقم ) 1154ص3ج ]مسائل حرب الكرمان
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 (كبار اآلخذين عن تبع األتباع -  ـه240ت - 150و)

َد ْبَن إِْسَحاَق اثلاَقِِفا   :قال أبو أمحد احلاكم  : قَاَل   ،َسِمْعُت حُمَما
بَا رََجا ُقتَيْبََة ْبَن َسِعيد  قَاَل 

َ
   :َسِمْعُت أ

ناةِ  -1 َوالسُّ اإْلِْسََّلِم  يِف  ُخوذِ 
ْ
الَْمأ ِة  ئِما

َ
اأْل قَْوُل  بَِقَضاِء    :َهَذا  الر َضا 

 ِ  .اَّللا

ْمِرهِ  -2
َ
 . َوااِلْستِْسََّلُم أَل

رْبُ ىلَعَ ُحْكِمهِ  -3  . َوالصا

هِ  -4 يَماُن بِالَْقَدِر َخرْيِهِ َورَش   .َواإْلِ

ُ َعزا وََجلا  -5 َمَر اَّللا
َ
ْخُذ بَِما أ

َ
ُ َعنْهُ  ،َواأْل ا َنََه اَّللا  . َوانلايْه َعما

6-  ِ  . َوإِْخََّلُص الَْعَمِل َّلِلا

يِن  -7 َداِل َوالِْمَراِء َواْْلُُصوَماِت يِف ادل   .َوتَْرُك اجْلِ

نْيِ  -8  .َوالَْمْسُح ىلَعَ اْْلُفا
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َهاُد َمَع ُك  َخِليَفة   -9 ارِ -  َواجْلِ هُ   -ِجَهاُد الُْكفا  . لََك ِجَهاُدُه وََعلَيِْه رَشُّ

   -َيْعِن اجْلُُمَعَة َوالِْعيَديِْن  -َواجْلََماَعُة َمَع ُك  بَر   َوفَاِجر   -10

ْهِل الِْقبْلَِة سُ  -11
َ
ََّلُة ىلَعَ َمْن َماَت ِمْن أ  .ةٌ نا َوالصا

يَماُن قَْوٌل َوَعَمٌل  -12  . َواإْلِ

يَماُن َيتََفاَضُل  -13  .اإْلِ

ِ َعزا وََجلا  -14 ُم اَّللا  .َوالُْقْرآُن لََكَ

ْهِل الِْقبْلَِة َجناًة َواَل نَاًرا  -15
َ
َحًدا ِمْن أ

َ
َل أ ْن اَل نُْْنِ

َ
َواَل َنْقَطُع    ،َوأ

ْهِل اتلاوِْحيدِ 
َ
َحد  ِمْن أ

َ
َهاَدَة ىلَعَ أ  . َوإِْن َعِمَل بِالَْكبَائِرِ  ،الشا

بَِذنْب    -16 َحًدا 
َ
أ ُر  نَُكف  ََّلةِ َواَل  الصا تَْرَك  َعِمَل    ، إِالا  َوإِْن 

 .بِالَْكبَائِرِ 

يِْف َوإِْن َحاَرُبوا -17 َمَراِء بِالسا
ُ
ْن اَل ََنُْرَج ىلَعَ اأْل

َ
 .َوأ

يَْف يِف الُْمْسِلِمنَي اَكئِنًا َمْن اَكنَ  -18   يََرى السا
 ِمْن ُك 

ُ
أ  . َوَنترََبا
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بُ  -19
َ
ِة َبْعَد نَِبي َها أ ما

ُ
فَْضُل َهِذهِ اأْل

َ
 0و بَْكر  ُثما ُعَمُر ُثما ُعثَْمانُ َوأ

د  َصَلا اهلُل َعلَيِْه وََسلامَ  -20 ْصَحاِب حُمَما
َ
  0َوالَْكفُّ َعْن َمَساِوِئ أ

َحٌد ِمنُْهْم بُِسوء  
َ
َحٌد ِمنُْهمْ  ،َواَل يُْذَكُر أ

َ
 0َواَل يُنْتََقُص أ

ْؤيِةِ  -21  0َونُْؤِمُن بِالرُّ

الايِت  -22 َحاِديِث 
َ
بِاأْل ِ  َواتلاْصِديُق  َعْن رَُسوِل اَّللا يِف   ملسو هيلع هللا ىلص َجاَءْت 

ْؤَيِة َحٌق    .الرُّ

23-   ِ اَّللا رَُسوِل  َعْن  َجاَء  َما  ُكا  ناُه    ملسو هيلع هللا ىلص َوات بَاُع 
َ
أ ُيْعلَُم  ْن 

َ
أ إِالا 

 . هُ بَُع نَاِسخُ تا َمنُْسوٌخ َفيُ 

 . وََعَذاُب الَْقرْبِ َحٌق   -24

 . َوالِْمزَياُن َحٌق   -25

 . َواحْلَوُْض َحٌق   -26

َفاَعُة َحٌق   -27  . َوالشا

 . َوقَْوٌم ََيْرُُجوَن ِمَن انلااِر َحٌق   -28
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الِ  -29 جا  . وَُخُروُج ادلا

 . ُم َحٌق  جْ َوالرا  -30

اثلاْورِيا  -31 ُسْفيَاَن  حُيِبُّ  الراُجَل  يَْت 
َ
َرأ نَس    ،َوإَِذا 

َ
أ ْبَن   ،َوَمالَِك 

ْخِتيَاِنا  السا يُّوَب 
َ
َعْون    ،َوأ ْبَن   ِ اَّللا ُعبَيْد  َوُيونَُس   ،َوَعبَْد  ْبَن   ،  

اتلايِْما  يًكا  ،وَُسلَيَْماَن  ْحوَِص   ،َورَشِ
َ
اأْل بَا 

َ
ْبَن    ،َوأ َوالُْفَضيَْل 

  ،َواْبَن الُْمبَارَكِ   ،َواللايَْث ْبَن َسْعد    ،وَُسْفيَاَن ْبَن ُعيَيْنَةَ   ،ِعيَاض   
اِح   ، ْبَن َمْهِدي   َوَعبَْد الرامْحَِن    ،َوحَيىَْي ْبَن َسِعيد    ،َوَوِكيَع ْبَن اجْلَرا

مْحََد ْبَن َحنْبَل    ،َوحَيىَْي ْبَن حَيىَْي 
َ
فَاْعلَْم    ؛َوإِْسَحاَق ْبَن َراَهَويْهِ   ، َوأ

ِريِق  ناُه ىلَعَ الطا
َ
 .أ

َيُقوُل  - الراُجَل  يَْت 
َ
َرأ فَاْحَذُروهُ   :َوإَِذا  ُك  اكا الشُّ فَإِناُه   ،َهُؤاَلِء 

ِريِق   . ىلَعَ َغرْيِ الطا

 .َوإَِذا قَاَل الُْمَشب َهُة فَاْحَذُروُه فَإِناُه َجْهِمٌ   -

ُة فَاْحَذُروُه فَإِناُه قََدرٌِي   :َوإَِذا قَاَل  - َ  .الُْمَجرب 

يَماُن َيتََفاَضُل  -32  .َواإْلِ
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يَماُن قَْوٌل َوَعَمٌل َوِنياةٌ  -33  .َواإْلِ

يمَ  - ََّلُة ِمَن اإْلِ  .انِ َوالصا

يَمانِ  - اَكُة ِمَن اإْلِ  .َوالزا

يَمانِ  -  .َواحْلَجُّ ِمَن اإْلِ

يَمانِ  - ِريِق ِمَن اإْلِ ذَى َعِن الطا
َ
 .َوإَِماَطُة اأْل

34-  ُ اُهُم اَّللا ي َسما ِ  .َوَنُقوُل انلااُس ِعنَْدنَا ُمْؤِمنُوَن بِااِلْسِم اَّلا

 . َوالَْمَواِريُث َوالَْعْدُل َواإْلِقَْراُر َواحْلُُدوُد  -35

يَل   -36 ِجرْبِ َكإِيَماِن  بَِقْوهِلِ  َواَل   ِ اَّللا َعبُْد  َيُقوُل  َواَل  َنُقوُل  َواَل 
نا إِيَماَنُهَما ُمتََقباٌل 

َ
 . َوِمياَكِئيَل أِل

افِِض   ،َواَل يَُصَلا َخلَْف الَْقَدِري   -37  .َواَل اجْلَْهِم   ،َواَل الرا

ُ اَل إِهَلُ إِنا    :َوَمْن قَاَل  -38 نَا اَّللا
َ
َهِذهِ اآْليََة خَمْلُوقٌَة َفُهَو اكفٌِر }إِناِن أ

ْن َيْعبَُد خَمْلُوقًا
َ
ُمَر ُموىَس أ

ْ
ُ يَلَأ نَا فَاْعبُْدِن{ َوَما اَكَن اَّللا

َ
 . إِالا أ
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ُ   ُف ْعرَ َويُ  -39 َعرِْشهِ   اَّللا ىلَعَ  ابَِعِة  السا َماِء  السا قَاَل   ،يِف    : َكَما 
اْسَتَوى   الرامْحَنُ ﴿ الَْعْرِش  يِف    ،ىلَعَ  َوَما  َمَواِت  السا يِف  َما  هَلُ 

َى  رِْض َوَما بَيَْنُهَما َوَما ََتَْت الرثا
َ
   ﴾اأْل

 . َواجْلَناُة َوانلااُر خَمْلُوَقتَاِن َواَل َيْفنَيَانِ  -40

َواِجبٌَة   -41 فَِريَضٌة   ِ اَّللا ِمَن  ََّلُة  وَُسُجوِدَها ُرُكوِعَها  بِتََماِم  َوالصا
 . َوالِْقَراَءُة ِفيَها

  
 : مصدر العقيدة

   30صشعار أصحاب احلديث أليب أمحد احلاكم  
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 (كبار اآلخذين عن تبع األتباعمن  –  ـهبغداد 241ت  - ـه 164)و

ارُ   قَاَل  مْحََد ْبَن    :َعبُْدوُس ْبُن َمالِك  الَْعطا
َ
ِ أ بَا َعبِْد اَّللا

َ
َسِمْعُت أ

ِد بِْن َحنْبَل  َيُقوُل     : حُمَما

ناِة ِعنَْدنَا  -1 ُصوُل السُّ
ُ
ْصَحاُب رَُسوِل    :أ

َ
ُك بَِما اَكَن َعلَيِْه أ اتلاَمسُّ

 ِ    .َوااِلقِْتَداُء بِِهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص،اَّللا

  .َوُكُّ بِْدَعة  فَيِهَ َضََّللَةٌ  ،َوتَْرُك ابْلَِدِع  -2

ْهَواءِ  -3
َ
اأْل ْصَحاِب 

َ
أ َمَع  َواجْلُلُوِس  اْْلُُصوَماِت  َوتَْرُك   ،َوتَْرُك 

يِن  َداِل َواْْلُُصوَماِت يِف ادل     .الِْمَراِء َواجْلِ

4-  ِ ناُة ِعنَْدنَا آثَاُر رَُسوِل اَّللا    . ملسو هيلع هللا ىلصَوالسُّ

ُ الُْقْرآنَ  -5 ناُة ُتَفّس    . َداَلئُِل الُْقْرآنِ َويِهَ  ،َوالسُّ

ِقيَاٌس  -6 ناِة  السُّ يِف  ْمثَاُل   ،َولَيَْس 
َ
اأْل لََها  ترُْضَُب  تُْدرَُك   ،َواَل  َواَل 
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ْهَواءِ 
َ
  .إِناَما يِهَ ااِلت بَاُع َوتَْرُك الَْهَوى ،بِالُْعُقوِل َواَل اأْل

َخْصلًَة   -7 ِمنَْها  تََرَك  َمْن  الايِت  ِزَمِة  الَّلا ناِة  السُّ َيُقلَْها  َوِمَن  لَْم 
ْهِلَها

َ
  :َوُيْؤِمْن بَِها لَْم يَُكْن ِمْن أ

هِ  -8 َورَش  َخرْيِهِ  بِالَْقَدِر  يَماُن  ِفيهِ   ،اإْلِ َحاِديِث 
َ
بِاأْل   ،َواتلاْصِديُق 

ْيَماُن بَِها    .َواإْلِ

يَماُن بَِها ،اَل ُيَقاُل لَِم َواَل َكيَْف  -9   .إِناَما ُهَو اتلاْصِديُق بَِها َواإْلِ

ْن لَْم َيْعرِْف َتْفِسرَي احْلَِديِث َوَيبْلُْغُه َعْقلُُه َفَقْد ُكِِفَ َذلَِك  َومَ  -10
ْحِكَم هَلُ 

ُ
يَماَن بِِه َوالتاْسِليَم هَلُ   ،َوأ اِدِق  »ِمثُْل َحِديِث    ،َفَعلَيِْه اإْلِ الصا

ْؤَيِة    ،َوَما اَكَن ِمثْلَُه يِف الَْقَدرِ   «الَْمْصُدوقِ  َحاِديِث الرُّ
َ
َوإِْن   ،ُك َهاَوِمثُْل أ

الُْمْستَِمعُ  ْسَماِع َواْستَوَْحَش ِمنَْها 
َ
اأْل يَماُن   ، َنبَْت َعِن  اإْلِ فَإِناَما َعلَيِْه 

ْن اَل يَُردا ِمنَْها ُجزًْءا َواِحًدا ،بَِها
َ
ثُوَراِت   ،َوأ

ْ
َحاِديِث الَْمأ

َ
وََغرْيََها ِمَن اأْل

   .َعِن اثل َقاِت 

َحًدا َواَل ُينَاِظُرُه َواَل َيتََعلاُم اجْلََدَل  -11
َ
َم يِف   ،اَل َُيَاِصُم أ فَإِنا الالَْكَ

َمنيِْه   َمْكُروٌه  نَنِ  السُّ ِمَن  َوالُْقْرآِن وََغرْيَِها  ْؤَيِة  َوالرُّ َواَل    ،َعنْهُ   الَْقَدِر 
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ناةَ -يَُكوُن َصاِحبُُه   َصاَب بَِكََّلِمِه السُّ
َ
ناِة َحَّتا   -إِْن أ ْهِل السُّ

َ
ِمْن أ

   .يََدَع اجْلََدَل َويَُسل َم َوُيْؤِمَن بِاآْلثَارِ 

بَِمْخلُوق   -12 َولَيَْس   ِ ُم اَّللا لََكَ َتُقوَل   ،َوالُْقْرآُن  ْن 
َ
أ تَْضُعْف  َواَل 

َم ا  ،لَيَْس بَِمْخلُوق   ِ ِمنْهُ فَإِنا لََكَ ٌء خَمْلُوٌق   ، َّللا َوإِيااَك    ،َولَيَْس ِمنُْه ََشْ
ْحَدَث ِفيهِ 

َ
َوَمْن َوَقَف ِفيِه    ،َوَمْن قَاَل بِاللاْفِظ وََغرْيِهِ   ،َوُمنَاَظَرَة َمْن أ

ْو لَيَْس بَِمْخلُوق  »  :َفَقاَل 
َ
ْدرِي خَمْلُوٌق أ

َ
ِ َولَيَْس    «اَل أ ُم اَّللا َوإِناَما ُهَو لََكَ

   .لُوق  بَِمخْ 

ْؤَيِة يَْوَم الِْقيَاَمِة َكَما ُروَِي َعِن انلاِب    -13 يَماُن بِالرُّ ِمَن    ملسو هيلع هللا ىلصَواإْلِ
َحاِح  َحاِديِث الص 

َ
   .اأْل

نا انلاِبا   -14
َ
ى َرباهُ   ملسو هيلع هللا ىلصَوأ

َ
ِ    ،قَْد َرأ ثُوٌر َعْن رَُسوِل اَّللا

ْ
ناُه َمأ

َ
  ملسو هيلع هللا ىلص َوأ

َقتَاَدةُ   ،َصِحيحٌ  ابِْن َعبااس    ،َعْن ِعْكِرَمةَ   ،َرَواُه  احْلََكُم    ،َعِن  َوَرَواُه 
بَانَ 

َ
أ ِعْكِرَمةَ   ،ْبُن  َعبااِس   ، َعْن  ابِْن  َزيْد    ،َعِن  ْبُن   ُّ يلَعِ َعْن    ،َوَرَواُه 

َواحْلَِديُث ِعنَْدنَا ىلَعَ َظاِهِرهِ َكَما    . َعِن ابِْن َعبااس    ،يُوُسَف بِْن ِمْهَرانَ 
ُم ِفيِه بِْدَعةٌ   ملسو هيلع هللا ىلص،   َجاَء َعِن انلاِب   َولَِكْن نُْؤِمُن بِِه َكَما َجاَء    ،َوالالَْكَ

َحًدا
َ
   .ىلَعَ َظاِهِرهِ َواَل ُننَاِظْر ِفيِه أ
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يَماُن بِالِْمزَياِن َكَما َجاءَ  -15 يُوَزُن الَْعبُْد يَْوَم الِْقيَاَمِة فَََّل »  :َواإْلِ
َبُعوَضة  يُزِ  َجنَاَح  الِْعبَ   «ُن  ْعَماُل 

َ
أ ثَرِ َوتُوَزُن 

َ
اأْل يِف  َجاَء  َكَما    .اِد 

ْن رَدا َذلَِك  يَماُن بِِه َواتلاْصِديُق بِِه َواإْلِْعَراُض َعما    .َوتَْرُك جُمَاَدتَلِهِ   ،َواإْلِ

 وَ  -16
َ
لَيَْس  أ الِْقيَاَمِة  يَْوَم  الِْعبَاَد  يَُكل ُم  َوَتَعاىَل  َتبَارََك   َ اَّللا نا 

يَماُن بِِه َواتلاْصِديُق بِهِ َوا ،بَيْنَُهْم َوَبيْنَُه تُرمُْجَانٌ    .إْلِ

يَماُن بِاحْلَوِْض  -17 ِ    ،َواإْلِ نا لِرَُسوِل اَّللا
َ
َحوًْضا يَْوَم الِْقيَاَمِة   ملسو هيلع هللا ىلصَوأ

تُهُ  ما
ُ
أ َعلَيِْه  َشْهر    ،تَرُِد  َمِسرَيَة  ُطوهِلِ  ِمثُْل  ُْنُوِم    ،َعرُْضُه  َكَعَدِد  آنِيَتُُه 

َماءِ    ،السا
َ
ْت بِِه اأْل   .ْخبَاُر ِمْن َغرْيِ وَْجه  ىلَعَ َما َصحا

الَْقرْبِ  -18 بَِعَذاِب  يَماُن  ُقبُورَِها  ،َواإْلِ يِف  ُتْفََتُ  َة  ما
ُ
اأْل َهِذهِ  نا 

َ
  ،َوأ

َواإْلِْسََّلمِ  يَماِن  اإْلِ َعِن  ُل 
َ
َربُّهُ   ،َوتُْسأ نَِبيُّهُ   ،َوَمْن  ُمنَْكٌر    ،َوَمْن  ِتيِه 

ْ
َوَيأ

َرادَ 
َ
أ َوَكيَْف  وََجلا  َعزا   ُ اَّللا َشاَء  َكيَْف  بِِه    ،َونَِكرٌي  يَماُن  َواإْلِ

   . َواتلاْصِديُق بِهِ 

يَماُن بَِشَفاَعِة انلاِب   -19    .ملسو هيلع هللا ىلصَواإْلِ

َُيْ  -20 فَْحًمارَ َوبَِقْوم   وََصاُروا  قُوا  اْحرَتَ َبْعَدَما  انلااِر  ِمَن    ، ُجوَن 
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ثَرِ 
َ
ُ    ،َفيُْؤَمُر بِِهْم إِىَل َنْهر  ىلَعَ بَاِب اجْلَناِة َكَما َجاَء يِف اأْل َكيَْف َشاَء اَّللا

يَماُن بِِه َواتلاْصِديُق بِهِ  ،َوَكَما َشاءَ     .إِناَما ُهَو اإْلِ

َعيْنَيِْه   -21 بنَْيَ  َمْكتُوٌب  َخاِرٌج  اَل  جا ادلا الَْمِسيَح  نا 
َ
أ يَماُن  َواإْلِ

ِفيهِ   ،اَكفِرٌ  َجاَءْت  الايِت  َحاِديُث 
َ
اَكئِنٌ   ،َواأْل َذلَِك  نا 

َ
بِأ يَماُن  نا    ،َواإْلِ

َ
َوأ

ُل َفيَْقتُلُُه بِبَاِب دُلٍّ     .ِعيىَس اْبَن َمْرَيَم يَْْنِ

اْْلرََبِ  -22 يِف  َجاَء  َكَما  َوَينُْقُص  يَِزيُد  َوَعَمٌل  قَْوٌل  يَماُن   : َواإْلِ
ْكَمُل الُْمْؤِمِننَي إِيَمانً »

َ
ْحَسنُُهْم ُخلًُقاأ

َ
   .«ا أ

َكَفرَ  -23 َفَقْد  ََّلَة  الصا تََرَك  ٌء    ،َوَمْن  ََشْ ْعَماِل 
َ
اأْل ِمَن  َولَيَْس 

ََّلةَ  ُ َقتْلَهُ  ،َمْن تََرَكَها َفُهَو اَكفِرٌ  ،تَْرُكُه ُكْفٌر إِالا الصا َحلا اَّللا
َ
 . َوقَْد أ

بُو بَْكر   -24
َ
ِة َبْعَد نَِبي َها أ ما

ُ
يُق   وََخرْيُ َهِذهِ اأْل د  ُثما ُعَمُر ْبُن   ،الص 

اِب  انَ   ،اْْلَطا َعفا ْبُن  ُعثَْماُن  َمُهْم    ،ُثما  قَدا َكَما  اثلاََّلثََة  َهُؤاَلِء  ُم  ُنَقد 
  ِ ْصَحاُب رَُسوِل اَّللا

َ
  . لَْم ََيْتَِلُفوا يِف َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ورَى   -25 الشُّ ْصَحاُب 
َ
أ اثلاََّلثَِة  َهُؤاَلِء  َبْعَد  ْبُن   ؛ةُ اْْلَْمسَ ُثما   ُّ يلَعِ

يِب َطاِلب  
َ
َبرْيُ   ،َوَطلَْحةُ   ،أ ُكُُّهْم   ،وََسْعدٌ   ،َوَعبُْد الرامْحَِن ْبُن َعوْف    ،َوالزُّ
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   .يَْصلُُح لِلِْخََّلَفِة َوُُكُُّهْم إَِمامٌ 

ُعَمرَ  -26 ابِْن  َحِديِث  إِىَل  ِ  »  :َونَْذَهُب  اَّللا َورَُسوُل  َنُعدُّ    ملسو هيلع هللا ىلص ُكناا 
ْصحَ   ،َح  

َ
ُمتََوافُِرونَ َوأ بَْكر    :ابُُه  بُو 

َ
ُعَمرُ   ،أ ُعثَْمانُ   ،ُثما  ُثما    ،ُثما 

 « نَْسُكُت 

ورَى -27 ْصَحاِب الشُّ
َ
ْهُل بَْدر  ِمَن الُْمَهاِجِرينَ   :ُثما ِمْن َبْعِد أ

َ
ُثما   ،أ

  ِ ْصَحاِب رَُسوِل اَّللا
َ
نَْصاِر ِمْن أ

َ
ْهُل بَْدر  ِمَن اأْل

َ
ىلَعَ قَْدِر الِْهْجَرةِ   ملسو هيلع هللا ىلصأ
اًل وَ  وا

َ
اًل فَأ وا

َ
ابَِقِة أ    .السا

فَْضُل انلااِس َبْعَد َهُؤاَلءِ  -28
َ
ِ    :ُثما أ ْصَحاُب رَُسوِل اَّللا

َ
الَْقْرُن   ملسو هيلع هللا ىلصأ

ي بُِعَث ِفيِهمْ  ِ ْو َشْهًرا   ،َسنَةً   ،ُكُّ َمْن َصِحبَهُ   ،اَّلا
َ
ْو يَْوًما  ،أ

َ
ْو َساَعةً   ،أ

َ
 ، أ

ْو َرآهُ 
َ
ْصَحابِهِ   ،أ

َ
ْحبَِة ىلَعَ قَْدِر َما َصِحبَهُ   ،َفُهَو ِمْن أ َوََكنَْت    ،هَلُ ِمَن الصُّ

فَْضُل   ،وََسِمَع ِمنُْه َوَنَظَر إِيَلِْه َنْظَرةً  ،َسابَِقتُُه َمَعهُ 
َ
ْدنَاُهْم ُصْحبًَة ُهَو أ

َ
فَأ

يَن لَْم يََروْهُ  ِ َ جِبَِميعِ   ،ِمَن الَْقْرِن اَّلا ْعَمالِ َولَْو لَُقوا اَّللا
َ
اَكَن َهُؤاَلِء    ؛ اأْل

يَن َصِحبُوا انلاِبا  = ِ وُْه وََسِمُعوا ِمنْهُ   ملسو هيلع هللا ىلصاَّلا
َ
َوَمْن َرآُه بَِعيِْنِه َوآَمَن    ، َوَرأ

َساَعةً  َولَْو  ْعَماِل    =بِِه 
َ
أ ُكا  َعِملُوا  َولَْو  اتلاابِِعنَي  ِمَن  بُِصْحبَِتِه  فَْضَل 

َ
أ

  .اْْلرَْيِ 
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اَعةُ  -29 ْمُع َوالطا ِمرِي الُْمْؤِمِننَي الرَْب  َوالَْفاِجرِ َوالسا
َ
ِة َوأ ئِما

َ
َوَمْن    ، لأِْل

يِْف    ،َوِِلَ اْْلََِّلَفَة فَاْجتََمَع انلااُس َعلَيِْه َورَُضوا بِهِ  َوَمْن َغلَبَُهْم بِالسا
ِمرَي الُْمْؤِمِننيَ 

َ
َ أ    .َحَّتا َصاَر َخِليَفًة وَُسم 

َمرَ  -30
ُ
اأْل َمَع  َماض   اَل  َوالَْغْزُو  َوالَْفاِجِر  الرَْب   الِْقيَاَمِة  يَْوِم  إِىَل  اِء 

  .يرُْتَكُ 

ِة َماض   -31 ئِما
َ
ِء َوإِقَاَمُة احْلُُدوِد إِىَل اأْل َحد     ،َوقِْسَمُة الَِْفْ

َ
لَيَْس أِل

ْن َيْطَعَن َعلَيِْهْم َواَل ُينَاِزَعُهمْ 
َ
 .أ

َونَافَِذةٌ  -32 َجائَِزٌة  إِيَلِْهْم  َدقَاِت  الصا إِيَلِْهْم مَ   ، وََدْفُع  َدَفَعَها  ْن 
ْت َعنُْه بَر  

َ
ْجَزأ

َ
ْو فَاِجًرا أ

َ
   . ا اَكَن أ

ٌة َرْكَعتَنْيِ  -33  ، وََصََّلُة اجْلُُمَعِة َخلَْفُه وََخلَْف َمْن َوَّلا َجائَِزٌة تَاما
اَعَدُهَما َفُهَو ُمبْتَِدعٌ 

َ
ناةِ   ،تَارٌِك لآِْلثَارِ   ،َمَن أ لَيَْس هَلُ ِمْن   ،خُمَاِلٌف لِلسُّ

بَر ِهْم  ِة َمْن اَكنُوا  ئِما
َ
اأْل ََّلَة َخلَْف  يََر الصا لَْم  إَِذا  ٌء  اجْلُُمَعِة ََشْ فَْضِل 

َ َمَعُهْم َرْكَعتَنْيِ   .َوفَاِجِرِهمْ  نا تَُصل 
َ
ناُة أ اَعَدُهَما َفُهَو ُمبْتَِدعٌ   ،فَالسُّ

َ
  ، َمَن أ

ةٌ  ناَها تَاما
َ
   .ُكْن يِف َصْدرَِك ِمْن َذلَِك َشك  َواَل يَ  ،َوتَِديُن بِأ
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اْجتََمُعوا   -34 انلااُس  اَكَن  َوقَْد  الُْمْسِلِمنَي  إَِماِم  ىلَعَ  َخَرَج  َوَمْن 
ي  وَْجه  اَكَن  

َ
وا هَلُ بِاْْلََِّلَفِة بِأ قَرُّ

َ
ْو بِالَْغلَبَةِ -َعلَيِْه َوأ

َ
َفَقْد َشقا    -بِالر َضا أ

الُْمْسِلمِ  َعَصا  اْْلَاِرُج  ِ    ،نيَ َهَذا  اَّللا رَُسوِل  َعْن  اآْلثَاَر    ملسو هيلع هللا ىلص، وََخالََف 
 . فَإِْن َماَت اْْلَاِرُج َعلَيِْه َماَت ِميتََة َجاِهِلياة  

َحد  ِمَن انلااِس  -35
َ
لَْطاِن َواَل اْْلُُروُج َعلَيِْه أِل   ،َواَل حَيِلُّ قِتَاُل السُّ

نا  ِريِق َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفُهَو ُمبْتَِدٌع ىلَعَ َغرْيِ السُّ    .ِة َوالطا

َوقِتَاُل اللُُّصوِص َواْْلََواِرِج َجائٌِز إَِذا َعَرُضوا لِلراُجِل يِف َنْفِسِه  -36
ْن ُيَقاتَِل َعْن َنْفِسِه َوَماهِلِ َوَيْدَفَع َعنَْها بُِكل  َما َيْقِدُر    ،َوَماهِلِ 

َ
فَلَُه أ

   .َعلَيْهِ 
َ
أ تََرُكوُه  ْو 

َ
أ فَاَرقُوُه  إَِذا  هَلُ  آثَارَُهمْ َولَيَْس  يَتْبََع  َواَل  َيْطلُبَُهْم    ، ْن 

ْو ُواَلِة الُْمْسِلِمنيَ 
َ
َحد  إِالا لِْْلَِماِم أ

َ
ْن يَْدَفَع َعْن َنْفِسِه    ،لَيَْس أِل

َ
إِناَما هَلُ أ

َذلَِك  َمَقاِمِه  َحًدا  ،يِف 
َ
أ َيْقتَُل  اَل  ْن 

َ
أ جِبَْهِدهِ  يِف    ،َوَينْوِي  ََت َعلَيِْه 

َ
أ فَإِْن 

َنْفِسِه يِف الَْمْعَرَكةِ َدفِْعِه عَ  الَْمْقتُوَل   ؛ْن   ُ ْبَعَد اَّللا
َ
قُ   ،فَأ َل َهَذا يِف  تِ َوإِْن 

َهاَدةَ  َكَما َجاَء   ،تِلَْك احْلَاِل َوُهَو يَْدَفُع َعْن َنْفِسِه َوَماهِلِ رََجوُْت هَلُ الشا
َحاِديِث 

َ
   .يِف اأْل

يعُ  -37 إِناَما  ومََجِ َهَذا  يِف  َواَل    ،اآْلثَاِر  بَِقتِْلِه  يُْؤَمْر  َولَْم  بِِقتَاهِلِ  ِمَر 
ُ
أ
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ْو اَكَن َجِرحيًا  ،ات بَاِعهِ 
َ
َع أ    .َواَل جُيِْهْز َعلَيِْه إِْن ُِصِ

احْلَدا  -38 َعلَيِْه  يُِقيَم  َواَل  َيْقتُلَُه  ْن 
َ
أ هَلُ  فَلَيَْس  ِسرًيا 

َ
أ َخَذُه 

َ
أ  ، َوإِْن 

ْمَرُه إِىَل َمْن َوالا 
َ
ُ َفيَْحُكُم ِفيهِ َولَِكْن يَْرَفُع أ    .ُه اَّللا

ْهِل الِْقبْلَِة بَِعَمل  َيْعَملُُه جِبَناة  َواَل نَار   -39
َ
يَرُْجو    ،َواَل يَْشَهُد ىلَعَ أ

اِلِح  َعلَيْهِ   ،لِلصا الُْمْذنِِب   ،َوََيَاُف  الُْمِِسِء  ىلَعَ  هَلُ    ،َوََيَاُف  َوَيرُْجو 
 ِ  .رمَْحََة اَّللا

َ بَِذنْب   -40 ُب هَلُ بِِه انلااُر تَائِبًا َغرْيَ ُمَِصٍّ َعلَيْهِ َوَمْن لَِِقَ اَّللا  ؛ جَيِ
َ َعزا وََجلا َيتُوُب َعلَيِْه َوَيْقبَُل اتلاْوَبَة َعْن ِعبَاِدهِ َوَيْعُفو َعِن   فَإِنا اَّللا

ي ئَاِت     . السا

ْنيَا   -41 ادلُّ يِف  نِْب  اَّلا َذلَِك  َحدُّ  َعلَيِْه  ِقيَم 
ُ
أ َوقَْد  لَِقيَُه  َفُهَو  َوَمْن 

اَرتُهُ  ِ  ،َكفا    ملسو هيلع هللا ىلص. َكَما َجاَء اْْلرََبُ َعْن رَُسوِل اَّللا

ُمَِص   -42 لَِقيَُه  اْستَوَْجَب  َوَمْن  قَِد  الايِت  نُوِب  اَّلُّ ِمَن  تَائِب   َغرْيَ  ا 
ِ َعزا وََجلا   ،بَِها الُْعُقوَبةَ  ْمُرُه إِىَل اَّللا

َ
بَهُ   ،فَأ َوإِْن َشاَء َغَفَر    ،إِْن َشاَء َعذا

   .هَلُ 
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بَُه َولَْم َيْغِفْر هَلُ  -43    .َوَمْن لَِقيَُه اَكفًِرا َعذا

ْو قَاَمْت    َوالراْجُم َحق   -44
َ
أ إَِذا اْعرَتََف  ْحِصَن 

ُ
ىلَعَ َمْن َزنَا َوقَْد أ

ِ  ،َعلَيِْه بَي نَةٌ  اِشُدونَ  ملسو هيلع هللا ىلص،َوقَْد رََجَم رَُسوُل اَّللا ُة الرا ئِما
َ
  .َوقَْد رمََجَِت اأْل

45-  
َ
ِ  َوَمِن اْنتََقَص أ ْصَحاِب رَُسوِل اَّللا

َ
ْبَغَضُه    ملسو هيلع هللا ىلصَحًدا ِمْن أ

َ
ْو أ

َ
أ

َعلَيِْهْم   َم  يرََتَحا َحَّتا  ُمبْتَِداًع  اَكَن  َمَساِوئَُه  َذَكَر  ْو 
َ
أ ِمنُْه  اَكَن  حِلََدث  

يًعا    . َوَيُكوَن قَلْبُُه لَُهْم َسِليًما ،مَجِ

الُْكْفرُ  -46 ُهَو  َغرْيَهُ   ،َوانل َفاُق  َوَيْعبَُد   ِ بِاَّللا يَْكُفَر  ْن 
َ
َوُيْظِهَر    ،أ

  ِ يَن اَكنُوا ىلَعَ َعْهِد رَُسوِل اَّللا ِ اإْلِْسََّلَم يِف الَْعََّلِنيَِة ِمثَْل الُْمنَافِِقنَي اَّلا
   ملسو هيلع هللا ىلص.

َجاَءْت  -47 الايِت  َحاِديُث 
َ
اأْل َفُهَو  »  : َوَهِذهِ  ِفيِه  ُكنا  َمْن  ثَََّلٌث 

َها ، اتلاْغِليِظ َهَذا ىلَعَ  «ُمنَافٌِق  ُ   .نَْرِويَها َكَما َجاَءْت َواَل ُنَفّس 

َبْعُضُكْم »  :َوقَْوهُلُ  يرَْضُِب  اًل  ُضَّلا اًرا  ُكفا َبْعِدي  تَرِْجُعوا  اَل 
 «ِرقَاَب َبْعض  

يِف  »  :َوِمثُْل  َوالَْمْقتُوُل  فَالَْقاتُِل  بَِسيَْفيِْهَما  الُْمْسِلَماِن  اتْلََق  إَِذا 
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 «انلاارِ 

 « ِسبَاُب الُْمْسِلِم فُُسوٌق َوقِتَاهُلُ ُكْفرٌ » :ِمثُْل وَ 

ِخيهِ مَ » :َوِمثُْل 
َ
َحُدُهَما  :ْن قَاَل أِل

َ
 « يَا اَكفُِر َفَقْد بَاَء بَِها أ

نََسب  »  :َوِمثُْل  ِمْن  ٌؤ  ترََبُّ  ِ بِاَّللا َدقا   ،ُكْفٌر  ِمَن    .«َوإِْن  َوََنُْوُه 
ا قَْد َصحا وَُحِفَظ فَإِناا نَُسل ُم هَلُ َوإِْن لَْم ُيْعلَْم َتْفِسرُيَها َحاِديِث ِمما

َ
 ، اأْل

 ب ِمثِْل َما  
َحاِديُث إِالا

َ
ُ َهِذهِ اأْل َواَل ُيتَلَكاُم ِفيِه َواَل جُيَاَدُل ِفيِه َواَل ُتَفّسا

  ، َجاَءْت 
َ
َها إِالا بِأ    .َحق  ِمنَْهاَواَل نَُردُّ

ِ    ،َواجْلَناُة َوانلااُر خَمْلُوَقتَانِ  -48 قَْد ُخِلَقتَا َكَما َجاَء َعْن رَُسوِل اَّللا
ا »  ملسو هيلع هللا ىلص: قََْصً يُْت 

َ
فََرأ اجْلَناَة  الَْكْوثَرَ   ،َدَخلُْت  يُْت 

َ
يِف  »وَ   «َوَرأ لَْعُت  اطا

َكَذا ْهِلَها 
َ
أِل يُْت 

َ
فََرأ انلاارِ   ،اجْلَناِة  يِف  لَْعُت  َكَذاَواطا يُْت 

َ
فََرأ يُْت    ، 

َ
َوَرأ

َحاِديِث    «َكَذا
َ
َوأ بِالُْقْرآِن  ٌب  ُمَكذ  َفُهَو  َُّتْلََقا  لَْم  ُهَما  نا

َ
أ َزَعَم  َفَمْن 

 ِ ْحِسبُُه يُْؤِمُن بِاجْلَناِة َوانلاارِ  ملسو هيلع هللا ىلص،رَُسوِل اَّللا
َ
   .َواَل أ

ًدا يَُصَلا َعلَيْهِ  -49 ْهِل الِْقبْلَِة ُموَح 
َ
  ، َويُْستَْغَفُر هَلُ َوَمْن َماَت ِمْن أ

ْو َكِبرًيا 
َ
ْذَنبَُه َصِغرًيا اَكَن أ

َ
نْب  أ ََّلُة َعلَيِْه َِّلَ ْمُرُه إِىَل    ، َواَل ترُْتَُك الصا

َ
َوأ
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ِ َعزا وََجلا   . اَّللا

 
  

 : مصدر العقيدة
]طبقات احلنابلة البن أيب   و   [ 175ص1( ج  317)]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  

 ([230)ص البن اجلوزي  ]مناقب اإلمام أمحد و  ت الفِق([ 241/ 1يعَل )
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 اعِص أمحد واتلق به وأثىن ىلع لَكمه( –)غري مشهور 

 :فاكن مما قاهل للواثق ،حىك قصة امتحان الواثق هل

ٌء قُلْتُُه ِمْن تِلَْقاِء َنْفِِس  -1 ٌء لَِقيُت ِفيِه    ،لَيَْس ُهَو ََشْ َولَِكناُه ََشْ
ةَ  بَِمكا ةِ   ،َوالُْكوفَةِ   ،َوالَْمِدينَةِ   ،الُْعلََماَء  امِ   ،َوابْلََْصَ   ،َواثلُُّغورِ   ،َوالشا

ناِة َواجْلََماَعةِ   .فََرأْيتُُهْم ىلَعَ السُّ

ناُة َواجْلََماَعُة؟ :  ِل َفَقاَل  -2  َوَما السُّ

إنا ِصَفَة الُْمْؤِمِن   :َُيرِْبُ َوَيُقوُل   َسألُْت َعنَْها الُْعلََماَء فَُك    :قُلُْت  -3
ناِة َواجْلََماَعةِ    :ِمْن أْهِل السُّ

يَك هَلُ َوأنا   : أْن َيُقوَل الَْعبُْد خُمِْلًصا -4 ُ وَْحَدُه اَل رَشِ   اَل إهَلَ إالا اَّللا
ًدا َعبُْدُه َورَُسوهُلُ   . حُمَما

 . َواإْلقَْراُر بَِما َجاَءِت اأْلنِْبيَاُء َوالرُُّسُل  -5
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 .َويَْشَهُد الَْعبُْد ىلَعَ َما َظَهَر ِمْن لَِسانِِه َوَعَقَد َعلَيِْه قَلْبُهُ  -6

7-  ِ هِ ِمَن اَّللا  . َواإْليَماُن بِالَْقَدِر َخرْيِهِ َورَش 

َوأنا َما أْخَطأُه    ،الَْعبُْد أنا َما أَصابَُه لَْم يَُكْن يِلُْخِطئَهُ َوَيْعلَُم   -8
 . لَْم يَُكْن يِلُِصيبَهُ 

اَعِة َوَينُْقُص بِالَْمْعِصيَةِ  ،َواإْليَماُن قَْوٌل َوَعَمٌل  -9  . يَِزيُد بِالطا

َ َعزا وََجلا قَْد َعِلَم ِمْن َخلِْقِه َما ُهْم فَاِعلُونَ  -10  ،َوأنا اَّللا
ِعريِ  ،َما ُهْم إيَلِْه َصائُِرونَ وَ   .فَِريٌق يِف اجْلَناِة َوفَِريٌق يِف السا

 . وََصََّلُة اجْلُُمَعِة َوالِْعيَديِْن َخلَْف ُك  إَمام  بَرٍّ َوفَاِجر   -11

َر َوْقتًا -12 َم َوْقتًا أْو تُؤَخ   . وََصََّلُة الَْمْكتُوَبِة ِمْن َغرْيِ أْن ُتَقد 

لِلَْعرَشَ  -13 نَْشَهَد  ِ  َوأْن  اَّللا رَُسوُل  لَُهْم  َشِهَد  يَن  ِ اَّلا ِمْن    ملسو هيلع هللا ىلصِة 
 . قَُريْش  بِاجْلَناةِ 

ِ  َواحْلُبُّ  -14 ِ َويِف اَّللا  .َوابْلُْغُض َّلِلا

ََّلِق إَذا َجَرى َكَِمٌة َواِحَدةٌ  َوإيَقاعُ  -15  . الطا
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أياام    َوالَْمْسحُ  -16 ثَََّلثَُة  لِلُْمَسافِِر  نْيِ  اْْلُفا يَوْ   ،ىلَعَ  ٌم  َولِلُْمِقيِم 
 .َويَلْلَةٌ 

َفِر إَذا َسافََر ِستاَة َعرَشَ فَرَْسًخا بِالَْهاِشِم    َواتلاْقِصريُ  -17   ، يِف السا
 . َثَماِنيًَة َوأْرَبِعنَي ِميًَّل 

ُحورِ  َوَتْقِديمُ  -18 ِخرُي السا
ْ
 . اإْلْفَطاِر َوتَأ

ََّلةِ  َوتَْرِكيُب  -19 َماِل يِف الصا  . ايْلَِمنِي ىلَعَ الش 

 . بِآِمنيَ  َواجْلَْهرُ  -20

ِ الرامْحَِن الراِحيمِ  َوإْخَفاءُ  -21  . ِمْسِب اَّللا

ِة    َوأنْ  -22 ما
ُ
َتُقوَل بِِلَسانَِك َوَتْعلََم يَِقينًا بَِقلِْبَك أنا َخرْيَ َهِذهِ اأْل

ِ َعلَيِْهمْ   ُثما يلَعِ    ،ُثما ُعثَْمانُ   ،ُثما ُعَمرُ   ،َبْعَد نَِبي َها أبُو بَْكر    .رِْضَواُن اَّللا

ِ    َوالَْكفُّ  -23 ا َشَجَر بنَْيَ أْصَحاِب رَُسوِل اَّللا  . ملسو هيلع هللا ىلصَعما

   .بِابْلَْعِث َوالنُُّشورِ  َواإْليَمانُ  -24

 .وََعَذاِب الَْقرْبِ  -25
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 . َوُمنَْكر  َونِكري   -26

اِط  -27 َ  . َوالَص 

 . َوالِْمزَيانِ  -28

َ َعزا وََجلا َُيِْرُج أْهَل الَْكبَائِ   َوأنا  -29 ِة ِمَن  اَّللا ما
ُ
اأْل ِر ِمْن َهِذهِ 

ُ ِفيَها إالا ُمرْشِكٌ  ،انلاارِ   .َوأناُه اَل َُيَدلا

َ َعزا وََجلا بِأبَْصارِِهمْ  َوأنا  -30  . أْهَل اجْلَناِة يََرْوَن اَّللا

ِ َغرْيُ خَمْلُوق   َوأنا  -31 ُم اَّللا  . الُْقْرآَن لََكَ

الْ   َوأنا  -32 يَْوَم  َقبَْضتُُه  يًعا  مَجِ َماَواِت    ،ِقيَاَمةِ اأْلرَْض  َوالسا
ُكونَ  ،َمْطِويااٌت بِيَِميِنهِ  ا يرُْشِ    . ُسبَْحانَُه َعما

 

ا َسِمَع َهَذا ِمن    :قَاَل  اس    ،فَلَما   : َوقَاَل   ،أَمَر يِب َفَقلََع ِل أْرَبَعَة أِْضَ
ا َما أنَا ِفيهُ   . أْخرُِجوُه َعن  اَل ُيْفِسُد يلَعَ

ْخرِْجُت 
ُ
أبَ   فَأ ْبَن َحنْبَل  فَلَِقيُت  ِ أمْحََد  ا    ،ا َعبِْد اَّللا فََسألَِن َعما
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تُهُ   .َجَرى َبيِْن َوَبنْيَ اْْلَِليَفِة فَأْخرَبْ

ُ لََك َهَذا الَْمَقاَم ِحنَي تَِقُف بنَْيَ يََديْهِ  :َفَقاَل    .اَل نَِِسَ اَّللا

َوُنَعل َمُه    ،يَنْبَِِغ أْن نَْكتَُب َهَذا ىلَعَ أبَْواِب َمَساِجِدنَا  :قَاَل   ُثما 
 . أْهلَنَا َوأْواَلَدنَا

اْجَعلُْه  اْكتُْب َهَذا احْلَِديَث وَ   :َفَقاَل   ،اتْلََفَت إىَل ابِْنِه َصالِح    ُثما 
بِهِ  َواْحتَِفْظ  أْبيََض  َرقٍّ  َكتَبْتَهُ   ،يِف  َخرْيِ َحِديث   ِمْن  أناُه  إَذا   ،َواْعلَْم 

ناِة َواجْلََماَعةِ  َ يَْوَم الِْقيَاَمِة تَلَْقاُه ىلَعَ السُّ  .لَِقيَت اَّللا

 

 : مصدر العقيدة
 ([284ص6ج  (456) ]اإلبانة الكربى البن بطة

 

عن   اَّلهب  بن مسكويه  :العباسوقال  بن موىس  بالسني[  عباس  الفضل   ،]هكذا  أبو 
اظ  اهلمذان احلف  ة  األئم  القْدر    :فقال  «تاريخ همذان»ذكره شريويه يف    .أحد  اكن جليل 

  ، وَكن امتُِحَن أي ام الواثق  . فإن ه ما ُسِبَق إيله  ،هل تصانيف عزيزة سياما كتاب اإلمامة  ،ُسن يًا 
ِخَذ من داره  ،ونزل ىلع أيب بَْكر اأَلْعنَي   ،ودخل بغداد وتوارى بها 

ُ
وجرى عليه أمٌر   ، فأ

ث بها  . عظيم ْذَربِيَجان وحدا
َ
 . وَكن صدوقًا   .ُثما بعد ذلك ُرفِع إىَِل أ

 ([134]مناقب اإلمام أمحد )صوذكره ابن اجلوزي فيمن روى عن أمحد 



 

 

 

 

  

 الدَُّرُر املنضََّدة من َعقائِد السَّلف املسندة
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 ومن كبار أصحابه(  ،تلميذ الشافيع - ـه264)ت

فَذكرت    املْغرِب   لَس كنت بطرابُ   : لواِن بن عبد اهلل احلُ   يلَعُّ   قال
ْصَحاٌب 

َ
نا َوأ

َ
نا   أ نْ   ةَ نلا الس 

َ
بَا  إِىَل أ

َ
  -رمََحه اهلل-  الُْمزيِنا   إِبَْراِهيمَ   ذكرنَا أ

ْصَحابنَا  َفَقاَل بعُض 
َ
نه اَكَن يتَلَكامُ بَلغَ   :أ

َ
  ؟!ِعنْدهُ   ُف قِ َويَ   يِف الُْقْرآنِ   ِن أ

َيُقوهُل   آخرٌ   رَ كَ وَذَ  نه 
َ
اْجتمَ أإىَِل    ،أ  انلااَس   ما غَ فَ   ،آَخُرونَ   َمعنا قومٌ   عَ ن 

إِيَلِْه كتابً   ؛اا َشِديدً َذلِك غم   ن نستعلمَ   ا نُِريدُ فكتبنا 
َ
  ِمنُْه يْكتْب   أ

رشحَ  نا   إِيَلْنَا  الْقَ   ةِ الس    والنشورِ   وابلعِث   َوالُْقْرآنِ   واإلرجاءِ   رِ دَ يِف 
 :إََِلَْنا َفكتَب   ؛َويِف انل ظرِ  واملوازيِن 

 بِسم اهلل الرامْحَن الراِحيم 

باتلقوىنَ مَ عَص  -1 َوإِيااُكم  اهلل  ملوافقة    ،ا  َوإِيااُكم  ووفقنا 
بعدُ أما   ،دىالهُ  اهلل-فَإناك    ا  تلَ   -أصلحك 

َ
 َسأ

ُ
أ ن 

َ
أ مِ   وضحَ ِن  ن  لَك 

تَ أمرً   نةِ السُّ  ِك   َك نَفسَ   صرِبُ ا  اتلاَمسُّ  وتدرَ   ،بِهِ   ىلع 
ُ
َعنَْك   أ   هَ بَ شُ   بِِه 
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 ا
َ
ال ني  دثاِت حُم   وزيغَ   قَاِويلِ أل ا  حً ض  وَ ا مُ نهاجً لَك مِ   حُت َوقد رَش   ،الضا
  شدِ اهلل ِذي الرُّ   ِفيِه ِِبَْمدِ   بدأُت   ،اصحً ِفيِه نُ   نَفِِس َوإِيااكَ   لم آُل   ، ا نريً مُ 

 . والتسديدَ 

َحقُّ   مدُ حلَ ا -2
َ
   ، رَ كِ ن شُ َوأوَّل مَ   كرَ من ذُ   هلل أ

ُ
  َواِحدِ لا  ،ثنَ وََعِليِه أ

مدِ  ي لَيَْس هَلُ َصاِحبَةٌ   الصا ِ هَلُ    فَََّل َشبيهَ   ،ثيلِ المَ   َعِن   جلا   ،َواَل ودلٌ   اَّلا
  .َل ديِ َواَل عَ 

ِميعِ  -3  . فيعِ الرا  نيعِ المَ  ِبريِ ْلَ ا  َعِليمِ لا ِصريِ بلَ ا السا

 .هِ لقِ خَ  نْ ِمِه مِ لبِعِ  َوُهَو َدان   ،بَِذاتِهِ  هِ يِف جمدِ  هِ ىلع َعرْشِ  اَعل   -4

   ،ورِ باألمُ   هُ لمُ عِ   أَحاَط  -5
َ
خَ   ذَ فَ نْ وأ َوُهَو    ،َمْقُدورِ لا  َق َسابِ   هِ لقِ يِف 

 ا  َخائِنَةَ   مُ لَ عْ يَ ﴿ ورُ فُ الغَ  وادُ جلا
َ
ُدورُ ِِف َوَما َُّت  ْعنُيِ أل  ﴾  الصُّ

ِ   ونافذونَ   هِ لمِ عِ   ِق بسابِ   اعملونَ   فاْللُق  -6   ن خري  لقهْم هَلُ مِ ا خَ مَ ل
اَعةِ اَل يَ   ،َورش   ْنُفِسِهْم من الطا

َ
  ِف دوَن إِىَل َِص ا َواَل جَيِ فعً نَ   ملُكوَن أل

 افعً َعنَْها دَ  ْعِصيَةِ مَ لا

 . بِهِ  اَكنَْت  َحاَجة   َعن غريِ  هِ بمشيئتِ  لَق ْلا خلَق  -7
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يًعا لطاعَ  َمََّلئَِكةَ لا فخلَق  -8  .ىلع ِعبَاَدتهِ  مْ بلهُ وجَ  ،هِ تِ مَجِ

   .ونلُ حامِ  للعرِش  هِ تِ درَ بقُ  نهْم َمََّلئَِكةٌ فَمِ 

ُ  هِ َعرْشِ  وَل ِمنُْهم حَ  َوَطائَِفةٌ   . ونَ سُ د  ق  َوآَخُروَن ِِبَْمِدهِ يُ  ونَ حُ ب  سَ ي

 .سلهِ سًَّل إِىَل رُ َواْصطَف ِمنُْهم رُ 

ْمِرهِ 
َ
 . َوَبْعٌض ُمَدب ُروَن أِل

ْسَكنَُه َجناتَهُ  -9
َ
رِْض َخلََقهُ   ،ُثما َخلََق آَدَم بِيَِدهِ َوأ

َ
  ،َوَقبَْل َذلَِك لأِْل

ْكِلَها
َ
بِأ َعلَيِْه  قََضاُؤُه  َنَفَذ  قَْد  َشَجَرة   َعْن  َنهَ   ،َوَنَهاُه  بَِما  اْبتَََّلُه  اُه  ُثما 

ْغَواُه َعلَيَْها  ،اَعنُْه ِمنْهَ 
َ
ْكلَُه إِىَل الُْهبُوِط    ،َسلاَط َعلَيِْه َعُدواُه فَأ

َ
وََجَعَل أ

رِْض َسبَبًا
َ
ْكِلَها َسِبيًَّل   ،إِىَل اأْل

َ
 .َواَل َعنُْه لََها َمْذَهبًا  ،َفَما وََجَد إِىَل تَْرِك أ

ياِتِه   -10 ُذر  ِمْن  لِلَْجناِة  ْهًَّل َخلََق 
َ
ْعَمالِهَ   ،أ

َ
بِأ بَِمِشيئَِتِه    اَفُهْم 

ُذونَ  ،اَعِملُونَ   .َوبُِقْدَرتِِه َوبِإَِراَدتِِه ُينَف 

ْهًَّل  -11
َ
أ لِلنااِر  ياِتِه  ُذر  بَِها  ،ِمْن  وَن  ُيبَِْصُ اَل  ْعيُنًا 

َ
أ لَُهْم   ،فََخلََق 

ُهْم بَِذلَِك َعِن الُْهَدى  فَ   ،َوقُلُوًبا اَل َيْفَقُهوَن بَِها  ،َوآذَانًا اَل يَْسَمُعوَن بَِها
ْهِل انلااِر بَِسابِِق قََدرِهِ َيْعَملُونَ و ،حَمُْجوُبونَ 

َ
ْعَماِل أ

َ
 .بِأ
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يَمانُ  -12   ،بِالل َسانِ   قَوٌل   ؛ انِ نَ باجلَ   َمَع اْعِتَقادهِ   قَْوٌل َوَعَمٌل   :َواْْلِ
 ُق ر  فَ اَل نُ   ،انِ ينَ رِ وقَ   امانِ ظَ ونِ   انِ يا سِ   َوُهَما  ،واألرَكنِ   ِح وارِ باجلَ   وَعمٌل 

 بِإِيَمان   َل مَ َواَل عَ  ،إِالا بَِعَمل   اَل إِيَمانَ  ،َماهُ بَينَ 
 .إِالا

َيتََفاَضلُونَ  -13 يَماِن  اإْلِ ْعَماِل ُهْم    ،َوالُْمْؤِمنُوَن يِف 
َ
اأْل َوبَِصاِلِح 

ايَُدونَ   . ُمََتَ

يَمانِ  ُجونَ رَ َواَل َُيْ  -14 نُوِب ِمَن اإْلِ  . بِاَّلُّ

ُروَن بُِرُكوِب َكِبرَية  َواَل ِعْصيَان  َواَل  -15  . يَُكفا

   . ملسو هيلع هللا ىلص هَلُ انلاِبُّ   َب ن أوجَ مَ  بعدَ  انَ نَ جلِ ا َواَل يُوَجُب لُِمْحِسِنِهمْ  -16

 . انلاارِ م بِ هِ سيئِ ىلع مُ  دُ َواَل نْشهَ  -17

مُ   ُقْرآنُ لَوا  -18 دَلنْ   ،وَجلا   عزا   اهللِ   لََكَ بِ   ،هُ َومن    خلوق  مَ َولَيَْس 
 . فيبيدُ 

  غريُ   َّلٌت اكمِ   :هوَِصَفاتُ   ،هُ عتُ ونَ   ،اهللِ   رةُ دَ وقُ   ،اهللِ   وُكماُت  -19
نَا  َواَل اَكَن َربُّ   ،يدُ بِ تَ فَ   ات  ثَ حدَ مُ بِ   َولَيَْسْت   ،اٌت يِلا أزَ   دائماٌت   ،ات  وقَ لُ خَم 

 . يدُ زَيِ ا فَ نَاقًِص 
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َعنُه   ْت َوقَُصَ   ،نيَ خلوقِ المَ   ِصَفاِت   َشبَهِ َعن    هُ ِصَفاتُ   ْت لا جَ  -20
 . نيَ فِ الواِص  نُ طَ فِ 

َؤالِ  ِعنْدَ  ةِ باإلجابَ  قريٌب  -21  . نَاُل اَل يُ  زِ زُّ عَ باتلا  عيدٌ بَ  ،السُّ

َواَل    وم  عدُ مَ َولَيَْس بِ   َموُْجودٌ   ،هِ لقِ ن خَ مِ   بَائِنٌ   ،هِ ىلع َعرْشِ   اَعل   -22
 .ود  فقُ مَ بِ 

ِ   ونَ تُ ي  مَ   لُق واْلُ  -23 ْرَزاقِ   ادِ نفَ   ِعنْدَ   مْ هِ بآجال
َ
َوانِْقَطاِع هِ أ   م 

 .مْ هِ آثَارِ 

ُ اءَ سَ مُ  ُقبُورِ ليِف ا ةِ غطَ الضا  عدَ م بَ ثما هُ  -24  . ونَ ل

 . ونَ ورُ شُ نْ  مَ ََل ابلَ  َوبعدَ  -25

 .حَمُْشوُرونَ  مْ هِ إِىَل َرب   ِقيَاَمةِ لا َوَيْومَ  -26

 =ونَ بُ اسَ َعلَيِْه حُم  رِض عَ لى اودَلَ  -27

ةِ  -28  . ِن ازيوَ المَ  ِِبَرْضَ

َواِويِن  َف حُ ُص  َونرشِ  -29 ْحَصاُه اهللُ ﴿ .ادلا
َ
َ  أ  .﴾وهُ سُ ون
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-   اهللِ   لَو اَكَن غريُ   ة  نَ سَ   ألَف   نيَ سِ ََخ   هُ اَكَن ِمْقَدارُ   يِف يَْوم  = -30
 دهِلِ عَ م بِ هُ بَينَ   يَِل احلكمَ   اهللُ   هُ نا لكِ   ،هِ لقِ بنَي خَ   اِكمَ حلَ ا  -لا وَجَ   زا عَ 

ْنيَا ةِ لَ القائِ  بِِمْقَدارِ   .نيَ بِ احلاسِ  عُ َوُهَو أْْسَ  ،يِف ادلُّ

يِف    فريٌق   ؛ونَ ودُ عُ يَْومئِذ  يَ   ة  ادَ عَ سَ وَ   ة  اوَ قَ شَ   نْ مِ   لَُهمْ   أهُ دَ َكَما بَ  -31
 . عريِ يِف السا  وفريٌق  ناةِ جلا

ايَْومَ   ناةِ جلا  َوأهُل  -32 يِف  اِت   وِف نُ ُص وبِ   ،ونَ مُ عا نَ تَ يَ   ناةِ جلَ ئِذ   ا  الِلا
 . ونَ رَبُ حُي  اِت رامَ الكَ  لِ وبأفَض  ،ونَ ذُ َِلا تَ يَ 

َربهِ هُ فَ  -33 إِىَل  يَ م ِحينَئِذ   يُ   ،ُرونَ نظُ م    ، إِيَلْهِ   رِ ظَ يِف انلا   ونَ مارُ اَل 
يَشُ  بِ هُ وهُ جُ وُ فَ   ، ونَ كُّ َواَل  إِيَلِْه   - هِ ضلفَ بِ -  مهُ نُ وأعيُ   ، ةٌ ناِِضَ   هِ تِ رامَ كَ م 

 . رةٌ ناظِ 

ُهم  ال﴿ و    ُمقيم    َدائِم    يِف نعيم   -34 نَها  ُهم  َوَما  ٌب نََص   ِفيَها  َيَمسُّ  م 
ُكلَُها    ﴿   ،﴾ِجنيَ بُِمخرَ 

ُ
ُعقْ تِلْ   ۚ  َوِظلَُّها  َدآئِمٌ أ ينَ ٱىَب  َك  ِ  ۚ  تاَقواْ ٱ  َّلا

ُعقْ  ِفِرينَ ٱىَب وا  ﴾  نلاارُ ٱ لَكَٰ

َ يَْومَ   مْ َربهِ   َعنْ ﴿  ْحدِ جلا  َوأهُل  -35 ل يِف  ﴿   وَ   ﴾ونَ وبُ حجُ مَ ئِذ  
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نْ   مْ هُ سُ أنفُ   لَُهمْ   ْت مَ دا َما قَ   ئَس بَلِ ﴿  ﴾    ُرونَ جَ يُسْ   نلاارِ ٱ
َ
  اهللُ   َط خِ سَ   أ

ا  َعلَيِْهمْ  يُ ﴿و    ﴾ َخادُلونَ   مْ هُ   َعَذاِب ل َويِف  َعلَيِْهمْ ْقََض اَل  وا وتُ مُ َي فَ    
خَّل    .يَةآلا  ﴾ ور  فُ كَ   ي ُكا زِ َْن   َها َكَذلَِك ن َعَذابِ مِ   َعنُْهمْ   َواَل َُيَفُف 

دِ لا نَ مِ  ن َشاَء اهللُ مَ   . م ِمنَْهاهُ إخراجَ  ينَ ُموَح 

اَعةُ  -36  ألوِل ا  َوالطا
َ
  ، اي  رِض مَ   لا وَجَ   زا عَ   اهللِ   ِفيَما اَكَن ِعنْدَ   ؛مرِ أل

 . اطً خِ سْ مُ  اهللِ  َما اَكَن ِعنْدَ   َواْجتنَاُب 

 . مهِ ورِ م وجَ يهِ د  عَ تَ  ِعنْدَ  ُروِج ْلُ ا َوتركُ  -37

 . مهِ تِ يا عِ ىلع رَ   مْ هِ بِ   َكيَْما يْعطَف   -عز وَجل-  إِىَل اهللِ   َواتلاْوَبةُ  -38

تَْكِفريِ   واإلمساكُ  -39 ِفيَما   ةِ والرباءَ   بْلَةِ قِ لا  أهلِ   َعن    ِمنُْهم 
يَ  ْحَدثُوا َما لم 

َ
اَكَن ىلع    ؛َّلاًل ِمنُْهم َض   عَ دَ ابتَ   فَمِن   ،َّلاًل وا َض عُ دِ بتَ أ

يِن   نَ َومِ   ،اَخارِجً   قبْلَةِ لا  أهلِ  اهللِ   ُب را قَ تَ ويُ   ،اارقً مَ   ادل    لا وَجَ   زا ع    إِىَل 
ِمنْهُ لبِا اَءِة  أعدَ   ؛تَهُعرا   ُب نَ تَ وَُت   ،رُ قَ تَ وحُي   ،رُ جَ هْ ويُ   ، رَبَ  ى فَيِهَ 

ة من   . (20) ِب رَ اجلَ ُعرا

 
ة»الَعرُّ والُعرُّ    :قال الفراهيدي  ،يف املطبوع »غدته/غدة« وما أثبتُّه الصواب(  20) ُة    ...اجلََرب   :والُعرا والُعرا
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ديِق   أيب بكر    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسولِ   َخليَفةِ   ضلِ َوُيَقال بِفَ  -40 -   الص 
 . ملسو هيلع هللا ىلص انلاِب   م بعدَ هُ وأخرَيُ  لِق ْلَ ا ُل َفُهَو أفَض  -َعنهُ  اهللُ  ِِضَ رَ 

بعدَ ن  ثَ ونُ  -41 عُ   ، اروقِ بالفَ   هُ     اهللُ   رَِِضَ   اِب طا ْل  ا  بنُ   رُ مَ َوُهَو 
وَ مَ هُ فَ   ،هُ َعنْ  رَُسولِ زِ ا  قرَبِ   يعاهُ جِ وَض   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   يرا  يِف    اهُ ليسَ وجَ   ،هِ يِف 

 .ناةِ جلَ ا

انَ  بِن  ُعثَْمانَ   ،يِن ورَ بِِذي انلُّ  ُث ل  نثَ وُ  -42  .هُ َعنْ  اهللُ   رَِِضَ  َعفا

َعنُْهم   اهللُ   رَِِضَ   ب  أيب َطالِ   بِن   يلَع    ،َق واتلُّ   ضلِ فَ لثما بِِذي ا -43
مْجَِعنيَ 

َ
 . أ

مِ  -44 ابَلاقِنَي  اثما  ِ   ةِ رَشَ عَ لن    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ   رَُسوُل   لَُهمْ   َب أوجَ   ينَ اَّلا
 .ناةَ جلا

ِي أوجَ   درِ بِقَ   باةِ حَ مَ لن اِمنُْهم مِ   ل  جُ رَ   لك    ُص لِ وَُن  -45 لَُهم   َب اَّلا

 
ةٌ   :تقوُل   ، اللاطخ والعيُب  ]العني   «إذا أْدَخَل عليهم َمكروها   :وإناُه يَلَعرُّ قَْوَمه  ، أصابتن من فَُّلن  ُعرا

(1 /85])    . 
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 . اتلاْفِضيلِ  نَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  رَُسوُل 

ْصَحابِ  ثما لَسائِرِ  -46
َ
مْجَِعنيَ  اهللُ  رَِِضَ -هْم ن بعدِ مِ  هِ أ

َ
 . -َعنُْهم أ

ِ أفعَ   ِن اسِ حَ مَ بِ   ذكرونَ ويُ   ،مهِ ضلِ فَ بِ   َوُيَقاُل  -47   َعِن   ُك مسِ ونُ   ،مهِ ال
شَ   وِْض ْلَ ا رِْض   لِ أهْ   ِخيَارُ   مْ هُ فَ   ،مْ هُ بَينَ   رَ جَ ِفيَما 

َ
 ، منَِبي هِ   عدَ بَ   األ

أنصارً هُ قَ لَ وخَ   ،هِ نلَبي    -وَجلا   عزا -  م اهللُ ارتضاهُ  دِلِ م  ةُ هُ فَ   ،يِنهِ ا  ئِما
َ
أ   م 

يِن  مْجَِعنيَ  اهللِ  فرمَْحَةُ  ،نيَ مِ ُمسلِ لا وأعَّلمُ  ادل 
َ
 .َعلَيِْهم أ

  مةِ ألَهِذه ا  ر  ها َمَع بَ وصَّلتُ   ،ُمَعةَ جلُ ا  َصََّلةِ   ُحُضورُ   رْتكُ َواَل يُ  -48
  َصََّلةَ  فَََّل  َّلاًل َض   عَ دَ فَإِن ابتَ   ،اي  رِ بَ   ْدَعةِ بلِ ن اَما اَكَن مِ   ها اَلزمٌ رِ وفاجِ 
 .هَخلفَ 

وْ  دل  عَ  إَِمام   َمَع ك   َهادُ جلَوا  -49
َ
 . ُُج  حلَوا  ،َجائِر   أ

ََّلةِ  ارُ وإقَص  -50  يِف ا الصا
َ
 .ْسَفارِ أل

الص    َوااِلْخِتيَارُ  -51 بنَي  ا  واإلفطارِ   يامِ ِفيِه   يِف 
َ
َشاَء    ،ْسَفارِ أل إِن 

 .َصاَم َوإِن َشاَء أفطرَ 

 ا  ونَ اُض َعلَيَْها المَ   عَ اْجتمَ   وأفعاٌل   مقاالٌت   َهِذهِ  -52
َ
ُ وا أل ن وَن مِ ل
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ةِ  ئِما
َ
  .ىدَ هُ ل ا أ

اتلا َص اْعتَ   اهللِ   توفيِق وبِ  -53 بَها  وا  بُ وجانَ   ،ََض رِ وِ   ةً دوَ قُ   ونَ عُ ابِ َم 
 . وا قُ ف  ووُ  اهللِ  ونِ وا بعَ دُ د  سُ فَ  ؛وا فُ ِفيَما كُ  اتلالَكَُّف 

54-  َ ااِلت بَاِع   مْ ل َعن  ُ قَ يُ فَ   يَْرَغبُوا  تَ   ،وا َص  جُيَاِوُزوُه  ا دً يُّ زَ َولم 
 . وا دُ عتَ يَ فَ 

ِ   فَنْحنُ  -55 مُ   ،قونَ واثِ   بِاَّللا ات بَاِع   ،ونَ ُك  توَ وََعِليِه  يِف    َوإِيَلِْه 
   .بونَ آثَارهم راغِ 

نا   فَهَذا رشحُ  -56   هُ قَ فَمن َوفا   ،هاحتُ ها وأوَض كشفَ   يُت را ََت   ،ةِ الس 
َداء فََرائِِض لهَلُ بِا هِ َمَع معونتِ  = هُ بَِما أبنتُ  ِقيَامِ لل اهللُ 

َ
   هِ قياِم ىلع أ

 . بِااِلْحِتيَاِط يِف انلاَجاَسات -أ

َهاَرةِ  وإسباِغ  -ب ااَعِت  الطا  . ىلع الطا

َداءِ  -ت
َ
لََواِت  َوأ  . ااعِت طَ ىلع االستِ  الصا

اَكةِ  وإيتاءِ  -ث  . اِت دَ جلِ ا  ىلع أهلِ  الزا
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 . ااعِت طَ واالستِ  ةِ دَ جلِ ا ىلع أهلِ  ج  حل  َوا  -ج

ْهرِ  وَِصيَامِ  -ح  . اِت حا الص   ألهلِ  الشا

رَُسوُل نا سَ   صلَوات    وََخِْس  -خ بَ مِ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   َها  لََواِت   عدِ ن    ؛الصا
يَلْلَة    وترِ لا  َصََّلةِ  اوركعيَت   ،يِف ك    ، حرِ وانلا شطر  فِ لا  وََصََّلةِ   ،فْجرِ ل 

ْمِس   وِف سُ كُ   وََصََّلةِ  نَ   َقَمرِ لَوا   الشا َمَّت    االْستِْسَقاءِ   وََصََّلةِ   ،َل زَ إِذا 
 . وَجَب 

 . َمَحاِرمِ لا َواْجتنَاِب  -د

انلا   واالحرتازِ  -ذ   بَِغرْيِ   ،ِْغِ بلَ َوا   ةِ بَ يْ والغِ   ،ِب ذِ كَ لَوا   ،ةِ يمَ مِ من 
نْ  ،ق  حلَ ا

َ
 . حُمرَماٌت  َهَذا َكبَائِرُ  كا  ،مُ علَ َما اَل يُ  ىلع اهللِ  ُيَقاَل  َوأ

المَ ر  حَ واتلا  -ر يِف   ،ِب ارِ شَ والمَ   ،مِ ارِ حَ والمَ   ،مِ اعِ طَ والمَ   ، ِب سِ اَك ي 
ِ والمَ   . ِس َّلب

َهَواِت   َواْجتنَاِب  -ز ن  َفمَ   ،َماَت را ُمحَ لا  لركوِب   فَإِناَها َداِعيَةٌ   ،الشا
ن يُ  ُك  فَإِناُه يُوشِ َم حلِ ا وَل رىع حَ 

َ
 .َم حلِ ا عَ واقِ أ

=   ُ ي َ فَمن  مِ   ّس  فَإِناُه  يِن لَهَذا  ادل  هُ   ن  َومِ دَ ىلع  الرامْحَةِ ى  ىلع    ن 
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 . رََجاء  

 وجَّلهِلِ   ،مِ دَ األقْ   اجلزيلِ   هِ ن  مَ بِ   األقومِ   هِ إِىَل َسبيلِ   َوإِيااكَ   ا اهللُ نَ قَ وفا 
  .مِ األكرَ  عل  لا

ََّلمُ  َورمَْحَةُ   َوالسا َوَبَرََكتُ   َعلَيُْكم  مَ   ،هاهلل  عَ وىلَع   
َ
قََرأ ا  نَ ليْ ن 

ََّلمَ  ال نيَ  اهللِ  َسَّلمُ  َواَل ينَاُل  ،السا  . الضا

 .نيَ َعالمِ لا رب   هللِ  ْمدُ حلَ َوا  

الرَسالَةُ  د    هِ اتِ وَ لَ وَص   ،هِ ن  َومَ   اهللِ   ِِبَْمدِ   ْنزت  حُمَما   َوآهِل   ىلع 
ْصَحابِ 

َ
 . ا ثريً ا كَ ثريً كَ  مَ وَسلا  اِت رَ اهِ الطا  هِ ه وأزواجِ َوأ

 

 
  

 : مصدر العقيدة
  ط عطاءات العلم(  245اجليوش اإلسَّلمية )ص اجتماع يف   ونقلها ابن القيم  ،رسالة مستقلة

لَِف عنه بإسناده«وقال    .»رواها أبو طاهر الس 
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 (أوساط اآلخذين عن تبع األتباعمن - ـه256ت - ـه194)و

ِد بِْن َعبِْد الرامْحَِن ابْلَُخارِيا   الرامْحَِن ْبنُ   َعبْدُ   قَاَل  َسِمْعُت   :حُمَما
َد ْبَن إِْسَماِعيَل ابْلَُخارِيا َيُقوُل  ِ حُمَما بَا َعبِْد اَّللا

َ
   :أ

الِْعلْمِ  -1 ْهِل 
َ
أ ِمْن  رَُجل   لِْف 

َ
أ ِمْن  ْكرَثَ 

َ
أ احْلَِجازِ   ،لَِقيُت  ْهِل 

َ
  ، أ

ةَ  ةِ َوابْلَ   ،َوالُْكوفَةِ   ،َوالَْمِدينَةِ   ،َوَمكا امِ   ،َوَبْغَدادَ   ،َوَواِسَط   ،َْصَ  ، َوالشا
ات    ،َوِمَْصَ  قَْرن    ،لَِقيتُُهْم َكرا َبْعَد  قَْرن    ،قَْرنًا  َبْعَد  قَْرنًا  ْدَرْكتُُهْم    ،ُثما 

َ
أ

ْرَبِعنَي َسنَةً 
َ
ْكرَثَ ِمْن ِستٍّ َوأ

َ
  ؛َوُهْم ُمتََوافُِروَن ُمنُْذ أ

اِم َوِمَْصَ  ْهَل الشا
َ
تنَْيِ أ  . َواجْلَِزيَرِة َمرا

ةِ  ات  يِف ِسِننَي َذوِي َعَدد   :َوابْلََْصَ ْرَبَع َمرا
َ
 . أ

ْعَوام   :بِاحْلَِجازِ 
َ
 . ِستاَة أ

ْهِل  
َ
أ ِِث  حُمَد  َمَع  َوَبْغَداَد  الُْكوفََة  َدَخلُْت  َكْم  ْحِِص 

ُ
أ َواَل 

ُّ ْبُن إِبَْراِهيمَ   ،ُخَراَسانَ  ُّ ْبُن احْلََسِن    ،ْبُن حَيىَْي َوحَيىَْي    ،ِمنُْهُم الَْمِّك  َويلَعِ
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 .وَِشَهاُب ْبُن َمْعَمر   ،َوُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيد   ،بِْن َشِقيق  

امِ  َد ْبَن يُوُسَف الِْفْرَيايِبا   :َوبِالشا ىلْعَ ْبَن    ،حُمَما
َ
بَا ُمْسِهر  َعبَْد اأْل

َ
َوأ

وِس ْبَن احْلَ   ،ُمْسِهر   بَا الُْمِغرَيِة َعبَْد الُْقدُّ
َ
اِج َوأ بَا ايْلََماِن احْلََكَم   ،جا

َ
َوأ

ٌة َكِثرَيةٌ  ،ْبَن نَافِع    . َوِمْن َبْعِدِهْم ِعدا

َكِثري    :َوبِِمَْصَ  ْبَن  َسْعد    ،حَيىَْي  بِْن  اللايِْث  اَكتَِب  َصاِلح   بَا 
َ
  ، َوأ

يِب َمْرَيمَ 
َ
ْصبََغ ْبَن الَْفَرِج  ،وََسِعيَد ْبَن أ

َ
 . َوُنَعيَْم ْبَن مَحااد   ،َوأ

ةَ  ِ ْبَن يَِزيَد الُْمْقِرئَ   :َوبَِمكا وَُسلَيَْماَن ْبَن   ،َواحْلَُميِْديا   ،َعبَْد اَّللا
ةَ  ْزَرِقا  ،َحْرب  قَاِِضَ َمكا

َ
د  اأْل مْحََد ْبَن حُمَما

َ
 . َوأ

َويْس    :َوبِالَْمِدينَةِ 
ُ
أ يِب 

َ
أ ْبَن  ِ   ،إِْسَماِعيَل  اَّللا َعبِْد  ْبَن    ،َوُمَطر َف 

 ِ اَّللا َبرْيِيا َوَعبَْد  الزُّ نَافِع   ْبَن  ُمْصَعب     ،  بَا 
َ
أ بَْكر   يِب 

َ
أ ْبَن  مْحََد 

َ
َوأ

َبرْيِيا   ،الزُّْهِريا   ، َوإِبَْراِهيَم ْبَن الُْمنِْذِر احْلَِزايِما   ،َوإِبَْراِهيَم ْبَن مَحَْزَة الزُّ
يْبَاِنا  الشا ْبَن خَمدَْل   اَك  حا الضا بَا اَعِصم  

َ
أ ِة  ِهَشاَم    ،َوبِابْلََْصَ الَْويِلِد  بَا 

َ
َوأ

اَج ْبَن الِْمنَْهالِ   ،ْبَن َعبِْد الَْمِلِك  ِ بِْن َجْعَفر    ،َواحْلَجا ا ْبَن َعبِْد اَّللا َويلَعِ
   .الَْمِديِنا 
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بَا ُنَعيْم  الَْفْضَل   :َوبِالُْكوفَةِ 
َ
ِ ْبَن ُموىَس   ، ْبَن ُدَكنْي  أ   ،َوُعبَيَْد اَّللا
مْحََد ْبَن يُونَُس 

َ
ِ َوُعثَْماَن    ،َواْبَن ُنَمرْي    ،َوقَِبيَصَة ْبَن ُعْقبَةَ   ،َوأ َوَعبَْد اَّللا

يِب َشيْبَةَ 
َ
   .اْبنَا أ

َحنْبَل    :َوبِبَْغَدادَ  ْبَن  مْحََد 
َ
َمِعني    ،أ ْبَن  َمْعَمر    ، َوحَيىَْي  بَا 

َ
   ،َوأ

َ
بَا  َوأ

م   ،َخيْثََمةَ  بَا ُعبَيْد  الَْقاِسَم ْبَن َسَّلا
َ
 . َوأ

ْهِل اجْلَِزيَرةِ 
َ
اِنا  :َوِمْن أ  . َعْمَرو ْبَن َخادِل  احْلَرا

 . واََعِصَم ْبَن يلَعِ  بِْن اَعِصم   ،َعْمَرو ْبَن َعْون   :َوبَِواِسَط 

 . اِهيَم احْلَنَْظِلا َوإِْسَحاَق ْبَن إِبْرَ  ،َصَدقََة ْبَن الَْفْضلِ  :َوبَِمْروَ 

ْن اَل َيُطوَل َذلَِك 
َ
ا َوأ  . َواْكتََفيْنَا بِتَْسِميَِة َهُؤاَلِء ََكْ يَُكوَن خُمْتَََصً

ْشيَاءِ 
َ
يُْت َواِحًدا ِمنُْهْم ََيْتَِلُف يِف َهِذهِ اأْل

َ
  :َفَما َرأ

َوَعَمٌل  -2 قَْوٌل  يَن  ادل  نا 
َ
ِ   ؛أ اَّللا ِلَقْوِل  َلَِك  إاِلا  ﴿  :وَذ ِمُروا 

ُ
أ َوَما 

اَكِة  ََّلَة َوُيْؤتُوا الزا يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصا َ خُمِْلِصنَي هَلُ ادل  يِلَْعبُُدوا اَّللا
 [ 5  :]ابلينة  ﴾وََذلَِك ِديُن الَْقي َمةِ 
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ِلَقْوهِلِ  -3 خَمْلُوق   َغرْيُ   ِ اَّللا ُم  لََكَ الُْقْرآَن  نا 
َ
ُ  ﴿  :َوأ اَّللا َرباُكُم  ِإنا 

ياام  ُثما اْسَتَوى ىلَعَ الَْعْرِش  
َ
رَْض يِف ِستاِة أ

َ
َمَواِت َواأْل ي َخلََق السا ِ اَّلا

َوانلُُّجوَم   َوالَْقَمَر  ْمَس  َوالشا َحِثيثًا  َيْطلُبُُه  انلاَهاَر  اللايَْل  ُيْغيِش 
ْمِرهِ 

َ
َرات  بِأ  ﴾ ُمَسخا

4-  ِ بُو َعبِْد اَّللا
َ
ُد ْبُن إِْسَماِعيَل   قَاَل أ َ    :قَاَل اْبُن ُعيَيْنَةَ   : حُمَما َفبَنيا

ِلَقْوهِلِ  ْمِر 
َ
ُ اْْلَلَْق ِمَن اأْل ُ رَبُّ  ﴿  :اَّللا ْمُر َتبَارََك اَّللا

َ
اَل هَلُ اْْلَلُْق َواأْل

َ
أ

   [54 :]األعراف  ﴾الَْعالَِمنيَ 

ا بَِقَدر  ِلَقْوهِلِ  -5 نا اْْلرَْيَ َوالرشا
َ
عُ ﴿  :َوأ

َ
وُذ بَِرب  الَْفلَِق ِمْن رَش   قُْل أ

ُ َخلََقُكْم َوَما َتْعَملُونَ ﴿  :َوِلَقْوهِلِ   [2  :]الفلق  ﴾َما َخلََق   [ 96  :]الصافات  ﴾َواَّللا
ء  َخلَْقنَاُه بَِقَدر  ﴿ :َوِلَقْوهِلِ   [ 49 :]القمر  ﴾ ِإناا ُكا ََشْ

ْهِل   -6
َ
َحًدا ِمْن أ

َ
ُروَن أ نِْب ِلَقْوهِلِ َولَْم يَُكونُوا يَُكف    :الِْقبْلَِة بِاَّلا

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لِِمْن يََشاءُ ﴿ ْن يرُْشَ
َ
َ اَل َيْغِفُر أ   :]النساء  ﴾ِإنا اَّللا

48 ] 

د    -7 حُمَما ْصَحاَب 
َ
أ يَتَنَاَوُل  َحًدا 

َ
أ ِفيِهْم  يُْت 

َ
َرأ قَالَْت    ملسو هيلع هللا ىلص،َوَما 

َ »  :اَعئَِشةُ  ل يَْستَْغِفُروا  ْن 
َ
أ ِمُروا 

ُ
قَْوهُلُ   «ُهمْ أ َلَِك  نَلَا  ﴿  :وَذ اْغِفْر  َربانَا 
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يَن َسَبُقونَا ب ِ يَماِن َواَل ََتَْعْل يِف قُلُوبَِنا ِغَّل  اَوإِلِْخَوانِنَا اَّلا يَن  إْلِ ِ  لِِلا
 [ 10  :]احلرش  ﴾ آَمُنوا َربانَا ِإناَك َرُؤوٌف رَِحيمٌ 

انلاِبُّ   -8 َعلَيِْه  يَُكْن  لَْم  َما  ابْلَِدِع  َعِن  َينَْهْوَن    ملسو هيلع هللا ىلصَوََكنُوا 
ْصَحابُهُ 

َ
قُوا﴿  :ِلَقْوهِلِ   ؛َوأ يًعا َواَل َتَفرا ِ مَجِ  :]آل عمران  ﴾َواْعتَِصُموا ِِبَبِْل اَّللا

 [ 54  :]انلور  ﴾َوإِْن تُِطيُعوُه َتْهتَُدوا﴿  :َوِلَقْوهِلِ [  103

ْتبَاُعُه ِلَقْوهِلِ   ملسو هيلع هللا ىلصاَكَن َعلَيِْه انلاِبُّ    َوحَيُثُّوَن ىلَعَ َما -9
َ
نا َهَذا  ﴿  :َوأ

َ
َوأ

َعْن   بُِكْم  َق  َفتََفرا بَُل  السُّ تَتاِبُعوا  َواَل  فَاتاِبُعوُه  ُمْستَِقيًما  اِِط  ِِصَ
اُكْم بِِه لََعلاُكْم َتتاُقونَ   [ 153  :]األنعام ﴾ َسِبيِلِه َذِلُكْم وَصا

ِلَقْوِل انلاِب    -10 ْهلَُه 
َ
أ ْمَر 

َ
اأْل ُننَاِزَع  ْن اَل 

َ
َيُغلُّ  »  ملسو هيلع هللا ىلص:َوأ ثَََّلٌث اَل 

ِ   :َعلَيِْهنا قَلُْب اْمِرئ  ُمْسِلم   ْمرِ   ،إِْخََّلُص الَْعَمِل َّلِلا
َ
  ،َوَطاَعُة ُواَلِة اأْل

مَجَاَعِتِهمْ  َوَرائِِهمْ   ،َولُُزوُم  ِمْن  يُط  َُتِ َدْعَوَتُهْم  قَْوهِلِ   ُثما   «فَإِنا  يِف  َد  كا
َ
  : أ

ْمِر ِمنُْكمْ ﴿
َ
وِِل اأْل

ُ
ِطيُعوا الراُسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا اَّللا

َ
   [59  :]النساء  ﴾أ

د    -11 ِة حُمَما ما
ُ
يَْف ىلَعَ أ ْن اَل يََرى السا

َ
لَْو  »  : َوقَاَل الُْفَضيُْل   ملسو هيلع هللا ىلص. َوأ

ْجَعلَْها إِالا يِف  
َ
ناُه إَِذا َصلَُح اإْلَِماُم   ؛إَِمام  اَكنَْت ِل َدْعَوٌة ُمْستََجابٌَة لَْم أ

َ
أِل
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ِمَن ابْلََِّلُد َوالِْعبَادُ 
َ
َمْن جَيرَْتُِئ ىلَعَ   ،يَا ُمَعل َم اْْلرَْيِ »  :قَاَل اْبُن الُْمبَارَكِ   «أ

 « َهَذا َغرْيُكَ 

 

 

  

 : مصدر العقيدة
 [ 193ص1( ج320) ]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
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   الرازيُّ  يمِ رِ الكَ  عبدِ  بنُ  اهللِ  يدُ بَ عُ  ،أبو ُزرَعة
 من أوساط اآلخذين عن تبع األتباع(   -   ي ه الرا   264  - ـه  200)و

دُ  وأب ازيُّ  بنُ  َحاتِم  حُمَما  إِدِريَس بِن الُمنِذِر الرا
 ( اآلخذين عن تبع األتباعأوساط  من    –ي  ـهالر  277ت    - ـه  195)و 

 

َُ  قَاَل   يِب َحاتِم 
َ
د  َعبُْد الرامْحَِن ْبُن أ بُو حُمَما

َ
بَا ُزرَْعَة   :أ

َ
يِب َوأ

َ
لُْت أ

َ
َسأ

يِن  ُصوِل ادل 
ُ
ناِة يِف أ ْهِل السُّ

َ
ْدَرََك َعلَيِْه الُْعلََماَء يِف    ،َعْن َمَذاِهِب أ

َ
َوَما أ

ْمَصارِ 
َ
يِع اأْل  : َفَقااَل  ،ِن ِمْن َذلَِك َوَما َيْعتَِقَدا ،مَجِ

ْمَصارِ  -1
َ
اأْل يِع  مَجِ يِف  الُْعلََماَء  ْدَرْكنَا 

َ
  ، وََشاًما  ،وَِعَراقًا  ،ِحَجاًزا   ،أ

  :فَاَكَن ِمْن َمْذَهِبِهمُ  ،َوَيَمنًا

يَماُن قَْوٌل َوَعَمٌل  -2  . يَِزيُد َوَينُْقُص  ،اإْلِ

ِ َغرْيُ خَمْلُوق   -3 ُم اَّللا  . جِبَِميِع ِجَهاتِهِ َوالُْقْرآُن لََكَ



 

 

 

 

  

 الدَُّرُر املنضََّدة من َعقائِد السَّلف املسندة

ِ َعزا وََجلا  -4 ُه ِمَن اَّللا  . َوالَْقَدُر َخرْيُُه َورَشُّ

ََّلمُ  -5 ََّلُة َوالسا ِة َبْعَد نَِبي َها َعلَيِْه الصا ما
ُ
بُو بَْكر     :وََخرْيُ َهِذهِ اأْل

َ
أ

يُق  د  اِب   ،الص  انَ   ،ُثما ُعَمُر ْبُن اْْلَطا ُّ   ،ُثما ُعثَْماُن ْبُن َعفا يِب ُثما يلَعِ
َ
 ْبُن أ

ََّلمُ   . َطاِلب  َعلَيِْهُم السا

اِشُدوَن الَْمْهِديُّونَ  -6  . َوُهُم اْْلُلََفاُء الرا

7-   ِ اُهْم رَُسوُل اَّللا يَن َسما ِ َة اَّلا نا الَْعرَشَ
َ
  ؛وََشِهَد لَُهْم بِاجْلَناةِ   ملسو هيلع هللا ىلص َوأ

 ِ  . َوقَْوهُلُ احْلَقُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصىلَعَ َما َشِهَد بِِه رَُسوُل اَّللا

8-  َ ا َشَجَر بَيْنَُهمْ َوالرتا د  َوالَْكفُّ َعما ْصَحاِب حُمَما
َ
يِع أ ُم ىلَعَ مَجِ    .حُّ

وََصَف   -9 َكَما  َخلِْقِه  ِمْن  بَائٌِن  َعرِْشِه  ىلَعَ  وََجلا  َعزا   َ اَّللا نا 
َ
َوأ

ء     ،بََِّل َكيْف    ملسو هيلع هللا ىلص وىلََعَ لَِساِن رَُسوهِلِ    ،َنْفَسُه يِف ِكتَابِهِ  َحاَط بُِكل  ََشْ
َ
أ

ِميُع ابْلَِصريُ ﴿ ،ِعلًْما ٌء َوُهَو السا    .[ 11  :]الشورى  ﴾لَيَْس َكِمثِْلِه ََشْ

اآْلِخَرةِ  -10 يِف  يَُرى  َوَتَعاىَل  َتبَارََك  ناُه 
َ
اجْلَناِة   ،َوأ ْهُل 

َ
أ يََراُه 

بَْصارِِهمْ 
َ
َمُه َكيَْف َشاَء َوَكَما َشاءَ  ،بِأ    . َويَْسَمُعوَن لََكَ

بًَدا  َوانلااُر َحق   َواجْلَناُة َحق   -11
َ
 .َوُهَما خَمْلُوقَاِن اَل َيْفنَيَاِن أ
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ْويِلَائِهِ  -12
َ
ْهِل َمْعِصيَِتِه إِالا َمْن    ،َواجْلَناُة ثََواٌب أِل

َ
َوانلااُر ِعَقاٌب أِل

ُ َعزا وََجلا     .رَِحَم اَّللا

اُط َحق   -13 َ  . َوالَص 

َحق   -14 تَانِ   ،َوالِْمزَياُن  ِكفا َحَسنَُها    ،هَلُ  الِْعبَاِد  ْعَماُل 
َ
أ ِفيِه  تُوَزُن 

   .وََسي ئَُها َحق  

   . َواحْلَوُْض الُْمْكَرُم بِِه نَِبيُّنَا َحق   -15

َفاَعُة َحق   -16    .َوابْلَْعُث ِمْن َبْعِد الَْموِْت َحق   ،َوالشا

ْهُل  -17
َ
ِ َعزا وََجلا َوأ    .الَْكبَائِِر يِف َمِشيئَِة اَّللا

ْهَل الِْقبْلَِة بُِذنُوبِِهمْ  -18
َ
ُر أ ِ    ،َواَل نَُكف  ارَُهْم إِىَل اَّللا ْْسَ

َ
َونَِكُل أ

   .َعزا وََجلا 

َدْهر    -19 ُك   يِف  الُْمْسِلِمنَي  ِة  ئِما
َ
أ َمَع  َواحْلَج   َهاِد  اجْلِ فَْرَض  َونُِقيُم 

   .َوَزَمان  

ِة َواَل الِْقتَاَل يِف الِْفتْنَةِ َواَل  -20 ئِما
َ
 .  نََرى اْْلُُروَج ىلَعَ اأْل
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يًَدا  -21 ُع  نَْْنِ ْمَرنَا َواَل 
َ
أ ُ َعزا وََجلا  ُه اَّللا لَِمْن َوالا َونُِطيُع  َونَْسَمُع 

 . ِمْن َطاَعة  

ناَة َواجْلََماَعةَ  -22 ُذوذَ َواْْلََِّلَف َوالْ   ،َونَتاِبُع السُّ    .ُفْرقَةَ َوَْنْتَِنُب الشُّ

ََّلُة   -23 ُ َعزا وََجلا نَِبياُه َعلَيِْه الصا َهاَد َماض  ُمنُْذ َبَعَث اَّللا نا اجْلِ
َ
َوأ

ََّلمُ  اَل   َوالسا الُْمْسِلِمنَي  ِة  ئِما
َ
أ ِمْن  ْمِر 

َ
اأْل وِِل 

ُ
أ َمَع  اَعِة  السا ِقيَاِم  إِىَل 

ءٌ     .ُيبِْطلُُه ََشْ

 . َواحْلَجُّ َكَذلَِك  -24

ِة  وََدْفُع   -25 ئِما
َ
أ ِمْن  ْمِر 

َ
اأْل وِِل 

ُ
أ إِىَل  َوائِِم  السا ِمَن  َدقَاِت  الصا

  .الُْمْسِلِمنيَ 

ْحاَكِمِهْم َوَمَواِريِثِهمْ  -26
َ
نُوَن يِف أ َواَل نَْدرِي َما ُهْم    ،َوانلااُس ُمَؤما

َعزا وََجلا   ِ قَاَل   . ِعنَْد اَّللا َحق  »  : َفَمْن  ُمْؤِمٌن  ُمبْتَِدعٌ   «اإِناُه  َوَمْن    ، َفُهَو 
ِ »  :قَاَل  ُهَو ُمْؤِمٌن  »  :َوَمْن قَاَل   ،َفُهَو ِمَن الاَْكِذبنِيَ   «ُهَو ُمْؤِمٌن ِعنَْد اَّللا

ِ َحق     . َفُهَو ُمِصيٌب  « ابِاَّللا

ٌل  َوالُْمرِْجَئةُ  -27  . الُْمبْتَِدَعُة ُضَّلا
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ٌل   َوالَْقَدرِيَّةُ  -28 َ َعزا    ،الُْمبْتَِدَعُة ُضَّلا نا اَّللا
َ
أ ِمنُْهْم  نَْكَر 

َ
أ َفَمْن 

ْن يَُكوَن َفُهَو اَكفِرٌ 
َ
   .وََجلا اَل َيْعلَُم َما لَْم يَُكْن َقبَْل أ

نا  -29
َ
َْهِميَّةَ َوأ ارٌ  اْلْ  . ُكفا

نا  -30
َ
 .َرفَُضوا اإْلِْسََّلمَ  الرَّافَِضةَ َوأ

ََوارِجَ  -31 اٌق  َواْلْ    . ُمرا

نا الُْقْرآَن خَمْ  -32
َ
ِ الَْعِظيِم ُكْفًرا  َوَمْن َزَعَم أ لُوٌق َفُهَو اَكفٌِر بِاَّللا

ْن َيْفَهُم َفُهَو اَكفِرٌ  .َينُْقُل َعِن الِْملاةِ     .َوَمْن َشكا يِف ُكْفِرهِ ِمما

ِ َعزا وََجلا فََوَقَف َشااك   -33 ِم اَّللا اَل  » : ِفيِه َيُقوُل َوَمْن َشكا يِف لََكَ
ْو َغرْيُ خَمْ 

َ
ْدرِي خَمْلُوٌق أ

َ
   .َفُهَو َجْهِم   «لُوق  أ

رْ  ؛َوَمْن َوَقَف يِف الُْقْرآِن َجاِهًَّل  -34 َع َولَْم يَُكفا    .ُعل َم َوُبد 

ِو    ،َفُهَو َجْهِم    «لَْفِظي بِالُْقْرآِن خَمْلُوٌق »  :َوَمْن قَاَل  -35
َ
الُْقْرآُن  »أ

 .َفُهَو َجْهِم   « بِلَْفِظي خَمْلُوٌق 
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د   بُو حُمَما
َ
يِب َيُقوُل  : [أيب حاتمابن ] قَاَل أ

َ
 : وََسِمْعُت أ

 

ْهِل اْْلَِدعِ  -36
َ
ثَرِ  : َوَعََلَمُة أ

َ
ْهِل اأْل

َ
 . الَْوِقيَعُة يِف أ

نَاِدقَةِ  ناِة َحْشِوياةً   : َوَعََلَمُة الزَّ ْهَل السُّ
َ
يُِريُدوَن إِْبَطاَل    ،تَْسِميَتُُهْم أ

  .اآْلثَارِ 

َْهِميَّةِ  ناِة ُمَشب َهةً   :َوَعََلَمُة اْلْ ْهَل السُّ
َ
 .تَْسِميَتُُهْم أ

ةً  : َوَعََلَمُة الَْقَدرِيَّةِ  َ ثَِر جُمرَب 
َ
ْهَل اأْل

َ
   .تَْسِميَتُُهْم أ

ناِة خُمَاِلَفًة َوُنْقَصاِنياةً   :َوَعََلَمُة الُْمرِْجَئةِ  ْهَل السُّ
َ
 .تَْسِميَتُُهْم أ

هْ  : َوَعََلَمُة الرَّافَِضةِ  
َ
ناِة نَاِصبَةً تَْسِميَتُُهْم أ    .َل السُّ

َواِحدٌ  اْسٌم  إِالا  ناِة  السُّ ْهَل 
َ
أ يَلَْحُق  ََتَْمَعُهْم   ،َواَل  ْن 

َ
أ َويَْستَِحيُل 

ْسَماءُ 
َ
 َهِذهِ اأْل
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د   بُو حُمَما
َ
بَا ُزرَْعةَ  :قَاَل أ

َ
يِب َوأ

َ
 وََسِمْعُت أ

َوابْلَِدِع  -37 يِْغ  الزا ْهِل 
َ
أ بِِهْجَراِن  ُمَراِن 

ْ
َشدا    ،يَأ

َ
أ َذلَِك  يِف  ُيَغل َظاِن 

 .اتلاْغِليِظ 

ي  يِف َغرْيِ آثَار   -38
ْ
 . َوُينِْكَراِن وَْضَع الُْكتُِب بَِرأ

ُكتُِب   -39 يِف  َوانلاَظِر  ِم  الالَْكَ ْهِل 
َ
أ جُمَالََسِة  َعْن  َوَينَْهيَاِن 

 .الُْمتَلَك ِمنيَ 
بًَدا :َوَيُقواَلنِ  -40

َ
م  أ    .اَل ُيْفِلُح َصاِحُب لََكَ

د  قَاَل   بُو حُمَما
َ
نَا»  : أ

َ
قُوُل أ

َ
بُو يلَعِ  ْبُن ُحبَيْش  الُْمْقِرئُ   .« َوبِِه أ

َ
  :َوقَاَل أ

قُوُل »
َ
أ رِ   .«َوبِِه  الُْمَظفا اْبُن  َشيُْخنَا  قُوُل »  :قَاَل 

َ
أ َشيُْخنَا    . «َوبِِه   َوقَاَل 

قُوُل »  : -َيْعِن الُْمَصن َف -
َ
َريْثِيِثُّ   «َوبِِه أ قُوُل »  : َوقَاَل الطُّ

َ
َوقَاَل    . «َوبِِه أ

  (21)   «َوبِِه َنُقوُل » : لَِِفُّ َشيُْخنَا الس  

 

 
 »وبه أقول«  :-حممد بن شمس ادلين-وقال جامع هذا الكتاب   ( 21)

 : مصدر العقيدة
 . 197ص1ج (321) ]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
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 ( األتباعصغار اآلخذين عن تبع من   –   ـهترمذ 279)ت

اكِ قال   حا ُد بُن ِعيىَْس بِن َسْوَرَة بِن ُموىَْس بِن الضا لَِمُّ   حُمَما   السُّ
 :اجلامع الصحيح )املعروف بسنن الرتمذي( يف

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل  -1 َثنَا حُمَما َثنَا احلَُميِْديُّ قَاَل   : قَاَل   ،َحدا َثنَا    : َحدا َحدا
ِ بِْن َمْسُعود   َما َخلََق  »  ؛ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَيْنََة يِف َتْفِسرِي َحِديِث َعبِْد اَّللا

ْعَظَم ِمْن آيَِة الُكريِْس  
َ
رْض  أ

َ
ُ ِمْن َسَماء  َواَل أ  «اَّللا

نا آيََة الُكريِْس  ُهَو  »  :قَاَل ُسْفيَانُ 
َ
ُم  أِل ِ لََكَ ِ    ،اَّللا ُم اَّللا ْعَظُم  َولََكَ

َ
أ

رِْض 
َ
َماِء َواأل ِ ِمَن السا  « ِمْن َخلِْق اَّللا

ُد ْبُن الَعََّلءِ  -2 بُو ُكَريْب  حُمَما
َ
َثنَا أ َثنَا َوِكيعٌ   :قَاَل   ، َحدا َثنَا َعبااُد ْبُن َمنُْصور    :قَاَل   ، َحدا   : قَاَل   ،َحدا

د   َثنَا الَقاِسُم ْبُن حُمَما بَا ُهَريَْرَة َيُقوُل  :قَاَل  ، َحدا
َ
   :َسِمْعُت أ

اهلِل  قَاَل   بِيَِميِنِه  »  ملسو هيلع هللا ىلص: رَُسوُل  ُخُذَها 
ْ
َوَيأ َدقََة  الصا َيْقبَُل   َ إِنا اَّللا

َحُدُكْم ُمْهَرهُ 
َ
َحِدُكْم َكَما يَُرّب  أ

َ
ب يَها أل ِصرُي  َحَّتا إِنا اللُّْقَمَة تَلَ   ،فرَُيَ
ُحد  

ُ
ُهَو َيْقبَُل اتلاْوَبَة  ﴿  :َوتَْصِديُق َذلَِك يِف ِكتَاِب اهلِل َعزا وََجلا   ، ِمثَْل أ
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َدقَاِت  الصا ُخُذ 
ْ
َوَيأ ِعَباِدهِ  َوُيْرِّب  ﴿َو    ﴾َعْن  َبا  الر   ُ اَّللا َيْمَحُق 

َدقَاِت   .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  «﴾ الصا

ْهِل الِعلِْم يِف َهَذا احلَِديِث َوَما يُْشِبُه  َوقَْد قَاَل َغرْيُ   -3
َ
َواِحد  ِمْن أ

َوايَاِت     ؛َهَذا ِمَن الر 

َفاِت  -4    ،ِمَن الص 

ْنيَا -5 َماِء ادلُّ  ، َونُُزوِل الراب  َتبَارََك َوَتَعاىَل ُكا يَلْلَة  إِىَل السا

َوايَاُت يِف َهَذا :قَالُوا  -6  . قَْد تَثْبُُت الر 

   .اَوُيْؤَمُن بِهَ  -7

مُ  -8  .َواَل ُيتََوها

   َكيَْف؟ :َواَل ُيَقاُل  -9

َوَعبِْد اهلِل  ،وَُسْفيَاَن بِْن ُعيَيْنَةَ  ،َهَكَذا ُروَِي َعْن َمالِك   -10
َحاِديِث 

َ
ُهْم قَالُوا يِف َهِذهِ األ نا

َ
وَها بََِّل َكيْف    :بِْن الُْمبَارَِك أ ِمرُّ

َ
َوَهَكَذا   ،أ

ْهِل السُّ 
َ
ْهِل الِعلِْم ِمْن أ

َ
 . ناِة َواجلََماَعةِ قَْوُل أ
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َوايَاِت َوقَالُوا  -11 نَْكَرْت َهِذهِ الر 
َ
ا اجلَْهِمياُة فَأ ما

َ
 . َهَذا تَْشِبيهٌ   :َوأ

ْمَع   -12 ُ َعزا وََجلا يِف َغرْيِ َموِْضع  ِمْن ِكتَابِه ايلََد َوالسا َوقَْد َذَكَر اَّللا
َ    ،َوابَلََصَ  فَّسا َما  َغرْيِ  ىلَعَ  وَها  ُ َفَفّسا اآليَاِت  َهِذهِ  اجلَْهِمياُة  لَِت  وا

َ
َفتَأ

ْهُل الِعلْمِ 
َ
َ لَْم ََيْلُْق آَدَم بِيَِدهِ   :َوقَالُوا   ،أ إِنا َمْعىَن ايلَِد    :َوقَالُوا   ، إِنا اَّللا

ةُ   . َهاُهنَا الُقوا

  :(22)  وقَاَل إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ  -13

ْو    «يٌَد َكيَد  »  :إِناَما يَُكوُن التاْشِبيُه إَِذا قَاَل  -
َ
ْو    «ِمثُْل يَد  »أ

َ
َسْمٌع  »أ

ْو  «َكَسْمع  
َ
   «ِمثُْل َسْمع  »أ

ْو  « َسْمٌع َكَسْمع  » :فَإَِذا قَاَل  -
َ
   .َفَهَذا التاْشِبيهُ  «؛ِمثُْل َسْمع  »أ

ُ َتَعاىَل  ا إَِذا قَاَل َكَما قَاَل اَّللا ما
َ
  : َواَل َيُقوُل   «َوَبََصٌ   ،وََسْمعٌ   ،يَدٌ »  :َوأ
َيُقوُل   «؟َكيَْف » َسْمع  »   : َواَل  اَل    «؛َكَسْمع  »  :َواَل   « ِمثُْل  َفَهَذا 

تَْشِبيًها ِكتَابهِ   ،يَُكوُن  يِف  َتَعاىَل   ُ اَّللا قَاَل  َكَما  لَيَْس  ﴿  :َوُهَو 

 
 . هو ابن راهويه ( 22)
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ِميُع ابَلِصريُ  ٌء َوُهَو السا  ﴾ َكِمثِْلِه ََشْ
 

 :الرتمذيقال أبو عيىس 

َثنَا ُقتَيْبَُة قَاَل  -14 د   :َحدا َثنَا َعبُْد الَعِزيِز ْبُن حُمَما بِيهِ  ،َعْن الَعََّلِء بِْن َعبِْد الرامْحَِن  ،َحدا
َ
  َعْن أ

يِب ُهَريَْرةَ 
َ
ِ  ،َعْن أ نا رَُسوَل اَّللا

َ
   :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأ

ُ انلااَس يَْوَم الِقيَاَمِة يِف َصِعيد    ِلُع َعلَيِْهْم   ،َواِحد  جَيَْمُع اَّللا ُثما َيطا
اَل يَتْبَُع ُكُّ إِنَْسان  َما اَكنُوا َيْعبُُدونَ }   : َفيَُقوُل   ،رَبُّ الَعالَِمنيَ 

َ
َفيَُمثاُل    { أ

ِليِب َصِليبُهُ  َولَِصاِحِب    ، َولَِصاِحِب اتلاَصاِويِر تََصاِويُرهُ   ،لَِصاِحِب الصا
 .اَكنُوا َيْعبُُدونَ َفيَتْبَُعوَن َما   ،انلااِر نَارُهُ 

الَعالَِمنيَ  رَبُّ  َعلَيِْهْم  ِلُع  َفيَطا الُمْسِلُموَن  اَل }  : َفيَُقوُل   ،َوَيبَْق 
َ
أ

انلااَس؟ ِمنَْك »  :َفيَُقولُونَ   {تَتاِبُعوَن   ِ بِاَّللا َنُعوذُ  ِمنَْك   ِ بِاَّللا ُ    ،َنُعوذُ  اَّللا
ُمُرُهْم َوُيثَب تُُهمْ   «َوَهَذا َماَكُننَا َحَّتا نََرى َربانَا  ،َربُّنَا

ْ
ُثما َيتََوارَى   ،َوُهَو يَأ

ِلُع َفيَُقوُل  اَل تَتاِبُعوَن انلااَس؟}  :ُثما َيطا
َ
ِ ِمنَْك »  :َفيَُقولُونَ   {أ   ،َنُعوذُ بِاَّللا

ُ َربُّنَا ِ ِمنَْك اَّللا ُمُرُهْم   «َوَهَذا َماَكُننَا َحَّتا نََرى َربانَا  ،َنُعوذُ بِاَّللا
ْ
َوُهَو يَأ

 « َوُيثَب تُُهمْ 
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؟  :قَالُوا  ِ  َوَهْل نََراُه يَا رَُسوَل اَّللا

 ؟ « َوَهْل تَُضارُّوَن يِف ُرْؤَيِة الَقَمِر يَلْلََة ابَلْدرِ » :قَاَل 

ِ  :قَالُوا   اَل يَا رَُسوَل اَّللا

اَعةَ فَإِناُكْم اَل تَُض » :قَاَل   .ارُّوَن يِف ُرْؤَيِتِه تِلَْك السا

ِلُع   َيطا ُثما  َيتََوارَى  َنْفَسهُ ُثما  ُفُهْم  َيُقوُل   ،َفيَُعر  َربُُّكْم  }  :ُثما  نَا 
َ
أ

الُمْسِلُمونَ   {فَاتاِبُعويِن  اُط   ،َفيَُقوُم  َ الَص  ِمثَْل    ،َوُيوَضُع  َعلَيِْه  وَن  َفيَُمرُّ
اَكِب     «َسل ْم َسل مْ »َوقَْولُُهْم َعلَيِْه  ،ِجيَاِد اْلَيِْل َوالر 

فَْوجٌ  ِفيَها  ِمنُْهْم  َفيُْطَرُح  انلااِر  ْهُل 
َ
أ ُيَقاُل   ،َوَيبَْق  َهْل  ﴿  :ُثما 

ِت 
ْ
  : َفيَُقاُل   ، ُثما ُيْطَرُح ِفيَها فَْوجٌ ﴾  َهْل ِمْن َمِزيد  ﴿  : َفتَُقوُل   ؟ ﴾اْمتأََل

ِت ﴿
ْ
اْمتأََل َفتَُقوُل ﴾َهْل  ِمْن  ﴿  :؟  ِفيَها  ﴾ َمِزيد  َهْل  وِعبُوا 

ُ
أ إَِذا    ؛َحَّتا 

الرامْحَُن قََدَمُه ِفيَها إِىَل َبْعض    ،وََضَع  َبْعَضَها  ْزَوى 
َ
  {َقْط }  :ُثما قَاَل   ،َوأ

 « َقْط َقْط » :قَالَْت 

انلاارَ  انلااِر  ْهَل 
َ
َوأ اجلَناَة  اجلَناِة  ْهَل 

َ
أ  ُ اَّللا ْدَخَل 

َ
أ ِِتَ    : قَاَل   ؛فَإَِذا 

ُ
أ

ْهِل انلاارِ   ،ُملَبابًابِالَموِْت  
َ
ْهِل اجْلَناِة َوأ

َ
ي بنَْيَ أ ِ وِر اَّلا  ،َفيُوَقُف ىلَعَ السُّ
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ْهَل اجلَناةِ » :ُثما ُيَقاُل 
َ
ِلُعوَن َخائِِفنيَ  «يَا أ ْهَل انلاارِ » :ُثما ُيَقاُل  ،َفيَطا

َ
 «يَا أ

َفاَعةَ  الشا يَرُْجوَن  يَن  ُمْستَبرِْشِ ِلُعوَن  ْهِل    ،َفيَطا
َ
َوأ اجلَناِة  ْهِل 

َ
أِل َفيَُقاُل 

ُهَو    ،قَْد َعَرْفنَاهُ »  :َفيَُقولُوَن َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلءِ   «َهْل َتْعِرفُوَن َهَذا؟»  :انلاارِ 
بِنَا  َ ُوك  ِي  اَّلا ىلَعَ   «الَموُْت  َذِْبًا  َفيُْذبَُح  بنَْيَ َفيُْضَجُع  ي  ِ اَّلا وِر  السُّ  

ْهَل اجلَناِة ُخلُوٌد اَل َموَْت »  : ُثما ُيَقاُل   ، اجلَناِة َوانلاارِ 
َ
ْهَل انلااِر    ،يَا أ

َ
َوَيا أ

 َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ  « ُخلُوٌد اَل َموَْت 

 ؛ِرَوايَاٌت َكِثرَيٌة ِمثُْل َهَذا ملسو هيلع هللا ىلصَوقَْد ُروَِي َعِن انلاِب    -15

نا انلااَس يََرْوَن َرباُهمْ َما يُْذَكُر  -
َ
ْؤَيِة أ ْمُر الرُّ

َ
 .ِفيِه أ

ْكُر الَقَدمِ  -  .وَذِ

ْشيَاءَ  -
َ
ْشبََه َهِذهِ األ

َ
 . َوَما أ

ُسْفيَاَن   -16 ِمثِْل  ِة  ئِما
َ
ِمَن األ الِعلِْم  ْهِل 

َ
أ ِعنَْد  َهَذا  َوالَمْذَهُب يِف 

نَس    ،اثلاْورِي  
َ
أ بِْن  الُمبَارَكِ   ،َوَمالِِك  ُعيَيْنَةَ َوابْ   ،َوابِْن   ،َوَوِكيع    ،ِن 

ْشيَاءَ 
َ
األ َهِذهِ  َرَوْوا  ناُهْم 

َ
أ قَالُوا   ،وََغرْيِِهْم  َحاِديُث »  :ُثما 

َ
األ َهِذهِ  تُْرَوى 

   «َكيَْف؟  :َواَل ُيَقاُل  ،َونُْؤِمُن بَِها
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ْشيَاُء َكَما   -17
َ
ْن يَْرُووا َهِذهِ األ

َ
ْهُل احلَِديِث أ

َ
ي اْختَارَُه أ ِ َوَهَذا اَّلا

ُم َواَل ُيَقاُل  ُ َواَل ُتتََوها  . َكيَْف  :َجاَءْت َوُيْؤَمُن بَِها َواَل ُتَفّسا

ََهبُوا إِيَلْهِ  -18 ي اْختَاُروُه وَذ ِ ْهِل الِعلِْم اَّلا
َ
ْمُر أ

َ
 .َوَهَذا أ

ُفُهْم َنْفَسهُ » :َوَمْعىَن قَْوهِلِ يِف احلَِديِث  -19  َيْعِن َيتََجَلا لَُهمْ  «َفيَُعر 

 
 :الرتمذيقال أبو عيىس 

َثنَا َهناادٌ  -20 بُو ُمَعاِويَةَ   :قَاَل   ، َحدا
َ
َثنَا أ ْعَمِش   ،َحدا

َ
  ، َعْن َعِدي  بِْن َحاتِم    ،َعْن َخيْثََمةَ   ،َعِن األ

 :قَاَل 
َما ِمنُْكْم ِمْن رَُجل  إِاَل  َسيُلَك ُمُه َربُُّه يَْوَم  »  ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل رَُسوُل اهلِل  

ْيَمَن ِمنُْه فَََّل يََرى َشيْئًا    ،بَيْنَُه َوَبيْنَُه تُرمُْجَانٌ الِقيَاَمِة َولَيَْس  
َ
َفيَنُْظُر أ

َمهُ  َمهُ   ،إِاَل  َشيْئًا قَدا َم ِمنُْه فَََّل يََرى َشيْئًا إِاَل  َشيْئًا قَدا
َ
ْشأ

َ
ُثما   ،ُثما َينُْظُر أ

َمْن اْستََطاَع  »  ملسو هيلع هللا ىلص: اهلِل  قَاَل رَُسوُل   «َينُْظُر تِلَْقاَء وَْجِهِه فَتَْستَْقِبلُُه انلاارُ 
ْن يَِِقَ وَْجَهُه َحرا انلااِر َولَْو بِِشق  َتْمَرة  فَلْيَْفَعْل 

َ
َهَذا َحِديٌث َحَسٌن    «ِمنُْكْم أ

  .َصِحيحٌ 
ائِِب  -21 بُو السا

َ
َثنَا أ ْعَمِش  :قَاَل  ، َحدا

َ
َثنَا َوِكيٌع يَْوًما بَِهَذا احلَِديِث َعِن األ   ،َحدا
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ا فََرغَ  ْهِل    :ِمْن َهَذا احلَِديِث قَاَل   َوِكيعٌ   فَلَما
َ
َمْن اَكَن َهاُهنَا ِمْن أ

نا    ،ُخَراَساَن فَلْيَْحتَِسْب يِف إِْظَهاِر َهَذا احلَِديِث خِبَُراَسانَ 
َ
اجلَْهِمياَة  أل

 .ُينِْكُروَن َهَذا
 

 :قال أبو عيىس الرتمذي

ار  احلَُسنْيُ ْبُن   -22 بُو َعما
َ
َثنَا أ َثنَا الَفْضُل ْبُن ُموىَس   :قَااَل   ،َويُوُسُف ْبُن ِعيىَس   ،ُحَريْث  َحدا   ، َحدا
ار    ، َعْن احلَُسنْيِ بِْن َواقِد   بُو َعما

َ
َثنَا أ ُّ ْبُن احلَُسنْيِ بِْن َواقِد    :قَااَل   ،َوحَمُْموُد ْبُن َغيََّْلنَ   ، ح وَحدا َثنَا يلَعِ   ، َحدا

بِيهِ 
َ
أ دُ   ، َعْن  حُمَما َثنَا  وَحدا ِقيِِقُّ   ح  الشا احلََسِن  بِْن  يلَعِ   َغيََّْلنَ   ، ْبُن  ْبُن  ْبُن    :قَااَل   ، َوحَمُْموُد   ُّ يلَعِ َثنَا  َحدا

ِ بِْن بَُريَْدةَ  ، َعْن احلَُسنْيِ بِْن َواقِد   ،احلََسِن بِْن َشِقيق   بِيهِ  ، َعْن َعبِْد اَّللا
َ
  :قَاَل  ،َعْن أ

  ِ ََّلةُ »  ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل رَُسوُل اَّللا الصا َوَبيْنَُهُم  بَيْنَنَا  ي  ِ اَّلا َفَمْن    ،الَعْهُد 
 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب  «تََرَكَها َفَقْد َكَفرَ 

َثنَا  -23 لِ  :ُقتَيْبَُة قَاَل  َحدا َثنَا برِْشُ ْبُن الُمَفضا   ،َعْن اجلَُريِْري    ،َحدا
ِ بِْن َشِقيق  الُعَقيِْل  َعْن َعبِْد   د   »  : قَاَل   ،اَّللا ْصَحاُب حُمَما

َ
  ملسو هيلع هللا ىلص اَكَن أ

ََّلةِ  ْعَماِل تَْرُكُه ُكْفٌر َغرْيَ الصا
َ
 « اَل يََرْوَن َشيْئًا ِمَن األ

بَا ُمْصَعب  الَمَدِنا  -24
َ
يَماُن قَْوٌل »  : َمْن قَاَل   :َيُقوُل   ،َسِمْعُت أ   « اإْلِ

َبْت ُعنُُقهُ فَإِْن تَاَب َوإِالا  ،يُْستَتَاُب   .  ُِضِ
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 :قال أبو عيىس الرتمذي

مْحَُد ْبُن َمِنيع  قَاَل  -25
َ
َثنَا أ َثنَا َعِبيَدُة ْبُن مُحَيْد    :َحدا ْعَمِش   ،َحدا

َ
يِب َصاِلح    ،َعْن األ

َ
َعْن   ،َعْن أ

يِب ُهَريَْرةَ 
َ
   :قَاَل  ،أ

26-   ِ اِن ِحنَي  »  ملسو هيلع هللا ىلص:قَاَل رَُسوُل اَّللا الزا يَْزيِن  َوُهَو ُمْؤِمنٌ اَل   ،يَْزيِن 
ُق َوُهَو ُمْؤِمنٌ  اِرُق ِحنَي يَّْسِ ُق السا   « َولَِكنا اتلاْوَبَة َمْعُروَضةٌ   ،َواَل يَّْسِ

ْوَف  ،واََعئَِشةَ  ،َويِف ابْلَاِب َعِن ابِْن َعبااس  
َ
يِب أ

َ
ِ بِْن أ يِب ُهَريَْرَة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح   .َوَعبِْد اَّللا

َ
َحِديُث أ

   .َغِريٌب ِمْن َهَذا الوَْجهِ 
يِب ُهَريَْرةَ  -27

َ
إَِذا َزََن الَْعبُْد »  :قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انلاِب     ،َوقَْد ُروَِي َعْن أ

لاةِ  اَكلظُّ ِسِه 
ْ
َرأ فَْوَق  فَاَكَن  يَماُن  اإْلِ ِمنُْه  َذلَِك    ،َخَرَج  ِمْن  َخَرَج  فَإَِذا 

يَمانُ ا    .«لَْعَمِل اَعَد إِيَلِْه اإْلِ
28-  ٍّ يلَعِ بِْن  ِد  حُمَما َجْعَفر   يِب 

َ
أ َعْن  ُروَِي  َهَذا  ،َوقَْد  يِف  قَاَل  ناُه 

َ
  : أ

يَماِن إِىَل اإْلِْسََّلمِ ِمَن َخَرَج »    .«اإْلِ
29-  ِ مْحَُد ْبُن َعبِْد اَّللا

َ
َفِر َواْسُمُه أ يِب السا

َ
بُو ُعبَيَْدَة ْبُن أ

َ
َثنَا أ َثنَا    :قَاَل   ،  الَهْمَداِنُّ الُكويِفُّ َحدا َحدا

د   اُج ْبُن حُمَما يِب إِْسَحاَق  ،َحجا
َ
يِب إِْسَحاَق الَهْمَداِن   ،َعْن يُونَُس بِْن أ

َ
يِب ُجَحيَْفةَ  ،َعْن أ

َ
ٍّ  ، َعْن أ   ،َعْن يلَعِ

َصاَب َحد  »  :قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن انلاِب   
َ
َل  َمْن أ ْنيَا ا َفُعج  ُعُقوَبتَُه يِف ادلُّ

َ ىلَعَ َعبِْدهِ الُعُقوَبَة يِف اآلِخَرةِ  ْن ُيثَن 
َ
ْعَدُل ِمْن أ

َ
ُ أ َصاَب   ،فَاَّللا

َ
َوَمْن أ

ء  قَْد َحد   ْن َيُعوَد يِف ََشْ
َ
ْكَرُم ِمْن أ

َ
ُ أ ُ َعلَيِْه َوَعَفا َعنُْه فَاَّللا ا فََسرَتَُه اَّللا

 َحَسٌن َغِريٌب وََهَذا َحِديٌث  «َعَفا َعنْهُ 
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ِو  -30
َ
أ نَا  بِالز  َحًدا 

َ
أ َر  َحًدا َكفا

َ
أ َنْعلَُم  اَل  الِعلِْم  ْهِل 

َ
أ قَْوُل  َوَهَذا 

قَِة َورُشِْب اْلَْمرِ  ِ  . الّسا
 

 :قال أبو عيىس الرتمذي

قَاَل  -31 ُكَريْب   بُو 
َ
أ َثنَا  َوِكيعٌ   :َحدا َثنَا  ْستَُوايِئ    ،َحدا ِهَشام  ادلا َقتَاَدةَ   ،َعْن  اَن   ،َعْن  يِب َحسا

َ
أ َعْن 

ْعَرِج 
َ
 :َعْن ابِْن َعبااس   ،األ
نا انلاِبا »

َ
َ َنْعلنَْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصأ ْيَمِن بِِذي  ،قَدلا

َ
ق  األ ْشَعَر الَهْدَي يِف الش 

َ
َوأ

مَ  ،احلُلَيَْفةِ  َماَط َعنُْه ادلا
َ
 َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  «َوأ

ِحنَي  -َسِمْعُت َوِكيًعا َيُقوُل    : َسِمْعُت يُوُسَف ْبَن ِعيىَس َيُقوُل  -32
ْهِل  اَل َتنُْظُروا إِىَل قَْوِل  »  :َفَقاَل   -َرَوى َهَذا احلَِديَث 

َ
ِي يِف َهَذااأ

ْ
أ  ،لرا

 «َوقَْولُُهْم بِْدَعةٌ  ،فَإِنا اإلِْشَعاَر ُسناةٌ 
ائِِب َيُقوُل  -33 بَا السا

َ
َفَقاَل لِرَُجل  ِعنَْدُه    ،ُكناا ِعنَْد َوِكيع    :وََسِمْعُت أ

ِي 
ْ
أ الرا َينُْظُر يِف  ْن  ِ  »   : ِمما ْشَعَر رَُسوُل اَّللا

َ
بُو َحِنيَفَة ُهَو    ملسو هيلع هللا ىلص،أ

َ
أ َوَيُقوُل 

الراُجُل   «ُمثْلٌَة؟ قَاَل   :قَاَل  ناُه 
َ
أ انلاَخيِع   إِبَْراِهيَم  َعْن  ُروَِي  قَْد   :فَإِناُه 

ُمثْلَةٌ » َشِديًدا  :قَاَل   «اإلِْشَعاُر  َغَضبًا  َغِضَب  َوِكيًعا  يُْت 
َ
 :َوقَاَل   ،فََرأ

«  ِ اَّللا رَُسوُل  قَاَل  لََك  قُوُل 
َ
إِبَْراِهيمُ َوَتقُ   ملسو هيلع هللا ىلصأ قَاَل  ْن   ،وُل 

َ
بِأ َك  َحقا

َ
أ َما 
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َع َعْن قَْولَِك َهَذا  ،َُتْبََس   «ُثما اَل ََّتُْرَج َحَّتا تَْْنِ
 

  

 : مصدر العقيدة
  ( 2625)  ( 2622( )2621)(  2415)(  2557)(  662)(  2884)   :األحاديث برقم  ، الرتمذي  جامع

 . وتعليقه عليها   (906) ( 2626)
عقيدة أهل السنة واجلماعة لْلمام »  :سماه  ،مجع الشيُخ طارق عوض اهلل مجعا أوسع   :فائدة

ا نقلهاحلافظ أيب عيىس الرتمذي    .لم أنقلها َتنبا للتطويل ،« وفيه زيادة عما
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 ( ـه  283ت  - ـه203)و

 ىلع السنة(  أكرثهم هم يوم اكنمن أعيانو شيخ الصوفية)

َسِمْعُت َسْهَل ْبَن    :اجْلَبااِر ْبَن ِشرَياَز بِْن يَِزيَد الَْعبِْديا   َعبْدُ   قاَل 
َيُقوُل   ِ اَّللا هَلُ   ،َعبِْد  ناِة »  :َوِقيَل  السُّ ىلَعَ  ناُه 

َ
أ الراُجُل  َيْعلَُم  َمََّت 

   «؟َواجْلََماَعةِ 

 : إَِذا َعَرَف ِمْن َنْفِسِه َعرْشَ ِخَصال   :قَاَل 

ْصَحاَب انلاِب     2  يرَْتُُك اجْلََماَعةَ اَل    1 
َ
َواَل ََيُْرُج    3  ملسو هيلع هللا ىلصَواَل يَُسبُّ أ

يِْف  بِالسا ِة  ما
ُ
اأْل َهِذهِ  بِالَْقَدرِ   4  ىلَعَ  ُب  يَُكذ  يِف    5  َواَل  يَُشكُّ  َواَل 

يَمانِ  يِن   6  اإْلِ ََّلَة ىلَعَ َمْن َيُموُت   7  َواَل ُيَمارِي يِف ادل  َواَل يرَْتُُك الصا
نِْب ِمنْ  ْهِل الِْقبْلَِة بِاَّلا

َ
نْيِ    8   أ َواَل يرَْتُُك   9َواَل يرَْتُُك الَْمْسَح ىلَعَ اْْلُفا

ْو َعَدَل 
َ
 . اجْلََماَعَة َخلَْف ُك  َوال  َجاَر أ

 

 : مصدر العقيدة
 [ 205ص1ج (324]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )
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 ( حمدث حافظ  - ـه 297)ت 

يِب َشيْبََة قَاَل 
َ
ِد بِْن أ ُد ْبُن ُعثَْماَن بِْن حُمَما بُو َجْعَفر  حُمَما

َ
نَا أ ْخرَبَ

َ
   :أ

نا اجْلَْهِمياةَ  -1
َ
ِ َعزا وََجلا َوَبنْيَ َخلِْقِه    َذَكُروا أ َيُقولُوَن لَيَْس بنَْيَ اَّللا

نَْكُروا  ،ِحَجاٌب 
َ
اهللُ   ،الَْعْرَش   َوأ يكون  فَْوقَهُ   وأن    َوفَْوَق   ،ُهَو 

َماَواِت  َ يِف ُك  َماَكن   : َوقَالُوا  ،السا   ،َخلِْقهِ  َوإِناُه اَل َيتََخلاُص ِمنْ  ،إِنا اَّللا
يفنيَ  أن  إِالا  ِمنُْه  اْْلَلُْق  َيتََخلاُص  َخلِْقِه  َواَل  ِمْن  َيبَْق  فَََّل  أمجع  هم 

ءٌ  ٌج بِهِ خِ اآْل فر  َوُهَو مع اآلخِ   ،ََشْ فىَْن َخلَْقُه    ،ِر ِمْن َخلِْقِه ُمْمََتِ
َ
فَإَِذا أ

 .ِمنْهُ   ََّتَلاَص ِمنُْهْم َوََّتَلاُصوا

ُعلُو    -2 َيُقولُوَن  ا  َعما َوَتَعاىَل  َكِبرًياَتبَارََك  بَِهِذهِ    .ا  قَاَل  َوَمْن 
 .الَْمَقالَِة فَإِىَل اتلاْعِطيِل يَرِْجُع قَْولُُهمْ 

الْعَ  -3 َعِلَم  اَكَن  َوقَْد  قَْد  َخلَْقُه  ََيْلَُق  ْن 
َ
أ َقبَْل   َ اَّللا نا 

َ
أ الُِموَن 

بَائِنًا ِمنُْهمْ  ِفيِهْم؟  ،ُمتََخل ًصا ِمْن َخلِْقِه  َوَتَعاىَل    فََكيَْف َدَخَل  َتبَارََك 
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َفةِ  ْن يُوَصَف بَِهِذهِ الص 
َ
 .أ

قَاَل  -4 َكَما  الَْعْرِش  فَْوَق  ُهَو  بِالَْعْرِش   ،بَْل  ِمْن    ،حُمِيٌط  ُمتََخل ٌص 
 .منه بائنٌ  ،خلقه

 . اَل ََيْرُُجوَن ِمْن ِعلِْمهِ  ،ِعلُْمُه يِف َخلِْقهِ  -5

َمَواِت   -6 السا خلق  قبل  اكن  الَْعْرَش  نا 
َ
أ وََجلا  َعزا  نَا  ْخرَبَ

َ
أ َوقَْد 

رَْض ىلَعَ املاء
َ
 . َواأْل

إِىَل   -7 رِْض 
َ
اأْل ِمَن  َصاَر  ناُه 

َ
أ وجل  عز  َوِمَن  وأخربنا  َماِء  السا

َماِء إِىَل الَْعْرِش فَاْستََوى ىلع العرش  َوََكَن َعرُْشُه  ﴿  : قال عز َجلا   ،السا
رَْض يِف  ﴿ :وقال ﴾الَْماءِ  ىلَعَ 

َ
ي َخلََق اأْل ِ ِإناُكْم تَلَْكُفُروَن باَّلا

َ
قُْل أ

نَْداًدا َذلَِك رَبُّ الَْعالَِمنيَ 
َ
َعَل ِفيها َروايِسَ  وَجَ *    يَْوَمنْيِ َوََتَْعلُوَن هَلُ أ

َسواًء   ياام  
َ
أ ْرَبَعِة 

َ
أ يِف  قْواتَها 

َ
أ ِفيها  َر  َوقَدا ِفيها  َوبارََك  فَْوقِها  ِمْن 

ائِِلنَي   رِْض  *  لِلسا
َ
َماِء َويِهَ ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َولأِْل ُثما اْسَتَوى إىَِل السا

تَيْنَا َطائِِعنيَ 
َ
ْو َكْرًها قَاتَلَا أ

َ
 ﴾ ائْتِيَا َطواًْع أ

َماَواِت َما  ﴿  :ُثما قَاَل َجلا وََعزا  -8 َ َيْعلَُم َما يِف السا نا اَّللا
َ
لَْم تََر أ

َ
أ
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رِْض َما يَُكوُن ِمْن َْنَْوى ثَََّلثَة  إاِلا ُهَو َرابُِعُهْم َواَل ََخَْسة  إاِلا  
َ
يِف اأْل

ْكرَثَ إاِلا ُهوَ 
َ
ْدََن ِمْن َذلَِك َواَل أ

َ
 ﴾ َمَعُهمْ ُهَو َساِدُسُهْم َواَل أ

رِْض َوَما  ﴿  :َوقَاَل  -9
َ
ُثما اْسَتَوى ىلَعَ الَْعْرِش َيْعلَُم َما يَِلُج يِف اأْل

َماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكمْ  ُل ِمَن السا  ﴾ ََيُْرُج ِمنَْها َوَما يَْْنِ

 ِعلَْمهُ  : { َيْعِن َوُهَو َمَعُكمْ } :ففّست الُْعلََماُء قَْوهَلُ  -10

ُ َتَعاىَل    ﴾الرامْحَُن ىلَعَ الَْعْرِش اْسَتَوى﴿   : َوقَاَل َعزا وََجلا  -11 فَاَّللا
َوَيْعلَُم -  ضنيوات واألرَ ااْستََوى ىلَعَ الَْعْرِش يََرى ُكا َشء يف السم

 .بَِعيِْنِه َوُهَو فَْوَق الَْعْرِش   -َويَْسَمُع ُكا َذلَِك 

احْلُُجُب   -12 َخلْ -اَل  بها عن  احتجب  أْن    -ِقهِ الايِت  ِمْن  ََتُْجبُُه 
ْفََل  رِْض السُّ

َ
 . يََرى َويَْسَمَع َما يِف اأْل

  لَِما  -َكَما َخلََق اْْلَلَْق -َولَِكناُه َخلََق احْلُُجَب وََخلََق الَْعْرَش   -13
 . َشاَء َوَكيَْف َشاءَ 

ْمَر ِمَن  ﴿  : َفَقاَل   ،َوَما حَيِْملُُه إِالا َعَظَمتُهُ  -14
َ
َماِء إىَِل  يَُدب ُر اأْل السا

ونَ  ا َتُعدُّ لَْف َسنَة  ِمما
َ
رِْض ُثما َيْعُرُج ِإيَلِْه يِف يَْوم  اَكَن ِمْقَدارُُه أ

َ
  ﴾اأْل
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وََعزا   َوقَاَل  اِلُح  ﴿  :َجلا  الصا َوالَْعَمُل  ي ُب  الطا اللَْكُِم  يَْصَعُد  ِإيَلِْه 
ُرَك ِمَن  ِإن  ُمَتَوف يَك وَ ﴿  :َوقَاَل َجلا وََعزا   ﴾يَْرَفُعهُ  َرافُِعَك ِإَلا َوُمَطه 

يَن َكَفُروا  ِ ُ ِإيَلْهِ ﴿  : َوقَاَل  ﴾اَّلا  ﴾ َوَما َقتَلُوُه يَِقيًنا بَْل َرَفَعُه اَّللا

يِْدَيُهْم  -15
َ
يًعا َرَفُعوا أ َ مَجِ ُهْم إَِذا َدَعُوا اَّللا نا

َ
يًعا أ مْجََع اْْلَلُْق مَجِ

َ
َوأ

َماءِ  السا ُ   ،إِىَل  اَّللا اَكَن  ْفََل   فَلَْو  السُّ رِْض 
َ
اأْل يِف  وََجلا  اَكنُوا    ؛َعزا  َما 

رِْض 
َ
َماِء َوُهَو َمَعُهْم ىلَعَ اأْل يِْدَيُهْم إِىَل السا

َ
 . يَْرَفُعوَن أ

َ َتَعاىَل َخلََق الَْعْرَش فَاْستََوى   -16 نا اَّللا
َ
ْخبَاُر ىلَعَ أ

َ
ُثما تََوافََرِت اأْل

بَِذاتِهِ  والس  ،َعلَيِْه  األرض  خلق  إِىَل    ،مواتُثما  رِْض 
َ
اأْل ِمَن  فََصاَر 

َماءِ  َماِء إىل العرش  ،السا  .َوِمَن السا

بَِذاتِهِ  -17 الَْعْرِش  َوفَْوَق  َماَواِت  السا فَْوَق  ِمْن    ُمتََخل ًصا  ،َفُهَو 
 ِعلُْمُه يِف َخلِْقِه اَل ََيْرُُجوَن ِمْن ِعلِْمهِ  ،َخلِْقِه بَائِنًا ِمنُْهمْ 

  
 : مصدر العقيدة

  مقدمة كتابه »العرش وما روي فيه«
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 شيخ املفّسين واملؤرخني( - ـه 310ت - ـه224)و

ُد ْبُن َجِرير   بُو َجْعَفر  حُمَما
َ
   :قَاَل أ

ُل َما   -1 وا
َ
يلُهُ أ ِ َعزا وََجلا َوتَْْنِ ُم اَّللا  ِفيِه الَْقْوَل ِمْن َذلَِك لََكَ

ُ
 ؛َنبَْدأ

   .إِْذ اَكَن ِمْن َمَعاِن تَوِْحيِدهِ 

ِ َعزا وََجلا   -2 ُم اَّللا ناُه لََكَ
َ
َواُب ِمَن الَْقْوِل يِف َذلَِك ِعنَْدنَا أ فَالصا

ي  َموِْضع  قُِرئَ   ،َوَكيَْف تُِلَ   ،َكيَْف ُكِتَب   ؛َغرْيُ خَمْلُوق  
َ
َماِء    ،َويِف أ يِف السا

رِْض 
َ
ْو يِف اأْل

َ
  ،يِف اللاْوِح الَْمْحُفوِظ اَكَن َمْكتُوًبا  ؛َحيُْث ُحِفَظ   ،وُِجَد أ

لَْواِح ِصبْيَاِن الَْكتَاِتيِب َمرُْسوًما
َ
أ ْو يِف 

َ
ْو يِف َوَرق    يِف َحَجر  نُِقَش   ،أ

َ
أ

ْو بِالل َساِن لُِفَظ  ،ُخطا 
َ
 . يِف الَْقلِْب ُحِفَظ أ

َماِء   -3 ْو يِف السا
َ
رِْض أ

َ
نا قُْرآنًا يِف اأْل

َ
ِو اداىَع أ

َ
َفَمْن قَاَل َغرْيَ َذلَِك أ

لِْسنَِتنَا َونَْكتُبُُه يِف َمَصاِحِفنَا
َ
ي َنتْلُوُه بِأ ِ ِو اْعتََقَد    ،ِسَوى الُْقْرآِن اَّلا

َ
أ

َذلَِك بَِقلْبِ  َنْفِسهِ   ،هِ َغرْيَ  ْضَمَرُه يِف 
َ
أ ْو 

َ
ْو قَاَل بِِلَسانِِه َدايِنًا بِهِ   ،أ

َ
َفُهَو    ؛أ
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 ِ ِمَن اَّللا َوَبِريٌء  ِم  ِ اَكفٌِر َحََّلُل ادلا ِمنْهُ   ،بِاَّللا ُ بَِريٌء  ِ    ؛َواَّللا ِلَقْوِل اَّللا
يٌد يِف لَْوح  حَمُْفوظ  ﴿   :َجلا َثنَاُؤهُ  َوقَاَل َوقَْوهُلُ    [22  :]الربوج  ﴾بَْل ُهَو قُْرآٌن جَمِ

َم ﴿ :احْلَقُّ  ِجْرُه َحَّتا يَْسَمَع لََكَ
َ
ِكنَي اْسَتَجارََك فَأ َحٌد ِمَن الُْمرْشِ

َ
َوإِْن أ

 ِ  [ 6  :]اتلوبة  ﴾ اَّللا

ناُه يِف اللاْوِح الَْمْحُفوِظ َمْكتُوٌب  -4
َ
نَا َجلا َثنَاُؤُه أ ْخرَبَ

َ
ناُه ِمْن   ،فَأ

َ
َوأ

د    د  َمْسُموعٌ   ،َمْسُموعٌ   ملسو هيلع هللا ىلص لَِساِن حُمَما َويِف    ،َوُهَو قُْرآٌن َواِحٌد ِمْن حُمَما
َمْكتُوٌب  الَْمْحُفوِظ  حَمُْفوٌظ   ،اللاْوِح  ُدوِر  الصُّ يِف  لُْسِن   ،َوَكَذلَِك 

َ
َوبِأ

بااِن َمتْلُو   يُوِخ َوالشُّ  . الشُّ

ْو َحىَك َعناا  ،َفَمْن َرَوى َعناا -5
َ
َل َعلَيْنَا  ،أ ْو َتَقوا

َ
ِو اداىَع َعلَيْنَا    ،أ

َ
أ

َذلَِك  َغرْيَ  قُلْنَا  ناا 
َ
وََغَضبُهُ   ،أ  ِ اَّللا لَْعنَُة  ِعِننَي    ،َفَعلَيِْه  الَّلا َولَْعنَُة 

مْجَِعنيَ 
َ
أ َوانلااِس  َيْقبَلِ   ،َوالَْمََّلئَِكِة  َعْداًل   اَل  َواَل  فًا  َِصْ ِمنُْه   ُ   ،اَّللا

وَ  ِسرْتَُه  ْشَهاِد  َوَهتََك 
َ
اأْل ىلَعَ رُُءوِس  الِِمنَي  ﴿فََضَحُه  الظا َينَْفُع  اَل  يَْوَم 

ارِ    [ 52 :]اغفر  ﴾ َمْعِذَرُتُهْم َولَُهُم اللاْعنَُة َولَُهْم ُسوُء ادلا

ْينَا يِف ُرْؤَيِة الُْمْؤِمِننَي َرباُهْم يَْوَم   -6 َواُب ِمَن الَْقْوِل دَلَ ا الصا ما
َ
َوأ

بِهِ َوُهَو    ،الِْقيَاَمةِ   َ اَّللا نَِديُن  ي  ِ اَّلا ناِة    ،ِدينُنَا  السُّ ْهَل 
َ
أ َعلَيِْه  ْدَرْكنَا 

َ
َوأ
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ْهَل اجْلَناِة يََرْونَهُ   ،َواجْلََماَعةِ 
َ
نا أ

َ
ْخبَاُر َعْن    ،َفُهَو أ

َ
ْت بِِه اأْل ىلَعَ َما َصحا

 ِ    ملسو هيلع هللا ىلص. رَُسوِل اَّللا

ْينَا يِف الَْقْوِل ِفيَما اْختُِلَف فِ  -7 َواُب دَلَ ْفَعاِل الِْعبَاِد  َوالصا
َ
يِه ِمْن أ

 ِ اَّللا ِعنِْد  ِمْن  َذلَِك  يَع  مَجِ نا 
َ
أ وََسي ئَاتِِهْم  رُُه    ،وََحَسنَاتِِهْم  ُمَقد   ُ َواَّللا

 بِإَِراَدتِهِ   ،َوُمَدب ُرهُ 
ٌء إِالا ٌء إِالا بَِمِشيئَِتهِ   ،اَل يَُكوُن ََشْ   ،َواَل حَيُْدُث ََشْ

ْمرُ 
َ
   .هَلُ اْْلَلُْق َواأْل

َوَعَمٌل  -8 قَْوٌل  يَماَن  اإْلِ نا 
َ
أ الَْقْوِل  ِمَن  ْينَا  دَلَ َواُب  يَِزيُد    ،َوالصا

ِ    ،َوَينُْقُص  ْصَحاِب رَُسوِل اَّللا
َ
وََعلَيِْه   ملسو هيلع هللا ىلص،َوبِِه اْْلرََبُ َعْن مَجَاَعة  ِمْن أ

يِن َوالَْفْضلِ  ْهُل ادل 
َ
   .َمََض أ

الِْعبَاِد   -9 لَْفاِظ 
َ
أ يِف  َعْن  َوالَْقْوُل  ْعلَُمُه 

َ
أ ِفيِه  ثََر 

َ
أ فَََّل  بِالُْقْرآِن 

َفاُء َوالِْغنَا    ،َصَحايِبٍّ َمََض  ْن يِف قَْوهِلِ الش  - َواَل َعْن تَابيِِعٍّ َقََف إِالا َعما
َورِْضَوانُهُ  َعلَيِْه   ُ اَّللا َوالُْهَدى  -رمَْحَُة  الرُّْشُد  ات بَاِعِه  َيُقوُم   ،َويِف  َوَمْن 

َمَقا ْينَا  وََّل دَلَ
ُ
اأْل ِة  ئِما

َ
اأْل ِ   ؛َم  بُو َعبِْد اَّللا

َ
بِْن َحنْبَل    ،أ ِد  ْبُن حُمَما مْحَُد 

َ
  . أ

ثَِن قَاَل  ِمِذيا َحدا ْ بَا إِْسَماِعيَل الرت 
َ
مْحََد    :فَإِنا أ

َ
ِ أ بَا َعبِْد اَّللا

َ
َسِمْعُت أ

َيُقوُل  َحنْبَل   بِْن  ِد  حُمَما ِلقَ »  :ْبَن  َجْهِمياٌة  وََجلا اللاْفِظياُة  َعزا   ِ اَّللا  : ْوِل 
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﴿ ِ َم اَّللا ْن يَْسَمعُ   [6  :]اتلوبة  ﴾َحَّتا يَْسَمَع لََكَ  « ؟ِمما

ا الَْقْوُل يِف ااِلْسمِ  -10 ما
َ
ْو َغرْيُ الُْمَسما   ،َوأ

َ
ُهَو الُْمَسما أ

َ
فَإِناُه ِمَن   ؟أ

ثََر ِفيَها َفيُتابَعَ 
َ
  ،َواَل قَْوَل ِمْن إَِمام  فَيُْستََمعَ   ، احْلََماقَاِت احْلَاِدثَِة الايِت اَل أ

ْمُت َعنُْه َزيْنٌ  ،َواْْلَوُْض ِفيِه َشنْيٌ  وََحْسُب اْمِرئ  ِمَن الِْعلِْم بِِه   ، َوالصا
قَْوهُلُ  َوُهَو  وََجلا  َعزا  اِدِق  الصا قَْوِل  إِىَل  يَنْتَيِهَ  ْن 

َ
أ ِفيِه  قُِل  ﴿  :َوالَْقْوِل 

ا اْدُعوا  ِو 
َ
أ  َ اَّللا ي  اْدُعوا 

َ
أ احْلُْسىَن لرامْحََن  ْسَماُء 

َ
اأْل فَلَُه  تَْدُعو  َما    ﴾ ا 

ْسَماُء احْلُْسىَن فَاْدُعوُه بَِها ﴿ :َوقَْوهُلُ 
َ
ِ اأْل  [ 180  :]األعراف  ﴾َوَّلِلا

ي   -11 ِ اَّلا ُهَو  َرباُه  نا 
َ
أ يِف ﴿َوَيْعلَُم  َما  هَلُ  اْسَتَوى  الَْعْرِش  ىلَعَ 

رِْض َومَ 
َ
َمَواِت َوَما يِف اأْل َى السا َفَمْن ََتَاَوَز    ﴾ا بَيَْنُهَما َوَما ََتَْت الرثا

  . َذلَِك َفَقْد َخاَب وََخِّسَ 

ى   -12
َ
َها انلااُس َمْن َبُعَد ِمناا َفنَأ يُّ

َ
اِهُد ِمنُْكْم أ ْو    ،فَلْيُبَل ِغ الشا

َ
أ

ْشيَاِء الايِت َذَكْرنَ   :قَُرَب فََدنَا
َ
ِي نَِديُن بِِه يِف اأْل يَن اَّلا نا ادل 

َ
اَها َما بَيانااُه  أ

َضاَف إِيَلْنَا ِسَواُه    ،لَُكْم ىلَعَ َما وََصْفنَاهُ 
َ
ْو أ

َ
َفَمْن َرَوى ِخََّلَف َذلَِك أ

َفُهَو اَكِذٌب  َغرْيَُه  قَْواًل  َذلَِك  يِف  ََنَلَنَا  ْو 
َ
ُمتََخر ٌص   ، أ ُمْعتَد   ُمْفرَت     ،َفُهَو 

ِ وََسَخِطِه   اَريِْن    ،َيبُوُء بِإِثِْم اَّللا ِ َولَْعنَتُُه يِف ادلا   وََحق    ،وََعلَيِْه َغَضُب اَّللا
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  ِ ِي وََعَد رَُسوُل اَّللا اَّلا الَْمْورَِد  يُورَِدُه  ْن 
َ
أ  ِ َباَءُه    ملسو هيلع هللا ىلصىلَعَ اَّللا ْن    ،ُِضَ

َ
َوأ

 ِ ْخرَبَ نَِبُّ اَّللا
َ
ي أ ِ لاُه الَْمَحلا اَّلا ْمثَاهَلُ  ملسو هيلع هللا ىلص حُيِ

َ
لُُّه أ َ حُيِ نا اَّللا

َ
 أ

 

 
  

 : مصدر العقيدة
 . ولم أنقل املقدمة لطوهلا  [بعد مقدمته ، ]كتاب ِصيح السنة للطربي 

 [ 206ص1ج ( 325) ]رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
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 وهل رحلة مع وادله صاحب السنن(  ،من كبار حفاظ احلديث  - ـه 316)

ِ َواتاِبِع الُْهَدى  ْك ِِبَبِْل اَّللا  َتَمسا
نَنِ الايِت  ِ َوالسُّ  وَِدْن بِِكتَاِب اَّللا

َمِليِكنَا   :َوقُْل  ُم  لََكَ خَمْلُوق    َغرْيُ 
 يِف الُْقْرآِن بِالَْوقِْف قَائًَِّل    ُك اَل تَ وَ 

َتُقلِ  تُُه    :َواَل 
ْ
قََرأ َخلٌْق   الُْقْرآُن 

َجْهَرًة   لِلَْخلِْق   ُ اَّللا َيتََجَلا   َوقُْل 
بَِوادِل    َولَيَْس  بَِمْولُود    َولَيَْس 
اجْلَْهِمُّ َهَذا وَِعنَْدنَا   ُينِْكُر   َوقَْد 
د    حُمَما َمَقاِل  َعْن  َجِريٌر   َرَواُه 
يَِمينَُه   يًْضا 

َ
أ اجْلَْهِمُّ  ُينِْكُر   َوقَْد 

ُل    :قُْل وَ   يَلْلَة   ُك   يِف  اجْلَبااُر  يَْْنِ
بَِفْضِلِه   َيُمنُّ  ْنيَا  ادلُّ َطبَِق   إىَِل 

ُمْستَْغِفرٌ   :َيُقوُل  اَل 
َ
اَغفًِرا    أ  يَلَْق 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

ُتْفِلحُ  لََعلاَك  بِْدِعيًا  تَُك   َواَل 
َعْن   تَْت 

َ
َوتَْرَبحُ أ َتنُْجو   ِ اَّللا  رَُسوِل 

فَْصُحوا 
َ
َوأ تِْقيَاُء 

َ
اأْل َداَن   بَِذلَِك 

ْسَجُحوا 
َ
َوأ جِلَْهم   ْتبَاٌع 

َ
أ قَاَل   َكَما 

يُوَضحُ  بِاللاْفِظ   ِ اَّللا َم  لََكَ  فَإِنا 
وَْضحُ 

َ
أ َوَربَُّك  ََيََْف  اَل  ابْلَْدُر   َكَما 

الُْمَسباحُ  َتَعاىَل  ِشبٌْه  هَلُ   َولَيَْس 
حُ  ُمََص  َحِديٌث  قُلْنَا  َما   بِِمْصَداِق 
 َفُقْل ِمثَْل َما قَْد قَاَل يِف َذاَك َتنَْجحُ 
َتنَْضحُ  بِالَْفَواِضِل  يََديِْه   َوُِكْتَا 

َكيَْف  حُ   بََِّل  الُْمتََمدا الَْواِحُد   َجلا 
َوُتْفتَحُ  َماِء  السا بَْواُب 

َ
أ  َفتُْفَرُج 

فَ  َوِرْزقًا  ا  َخرْيً  يُْمنَحُ َوُمْستَْمِنٌح 
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َحِديثُُهْم   يَُردُّ  اَل  قَْوٌم  َذاَك   َرَوى 
د     :َوقُْل   إِنا َخرْيَ انلااِس َبْعَد حُمَما

َخرْيُ   َبْعَدُهُم َوَرابُِعُهْم  ياِة   الرَْبِ
ِفيِهُم    َوإِناُهمُ  َريَْب  اَل   َوالراْهُط 
 وََسْعٌد َواْبُن َعوْف  َوَطلَْحُة    َسِعيدٌ 

َحابَِة ُك ِهُم   َوقُْل َخرْيُ قَْول  يِف الصا
 َنَطَق الَْوْح الُْمِبنُي بَِفْضِلِهمُ   َفَقدْ 

فَإِناُه   يِْقْن 
َ
أ الَْمْقُدوِر   َوبِالَْقَدِر 

ُتنِْكَرنْ وَ  َوُمنَْكًرا   اَل  نَِكرًيا   َجْهًَّل 
ُ الَْعِظيُم بَِفْضِلهِ  :َوقُْل   َُيِْرُج اَّللا
 ِر يِف الِْفرَْدوِْس ََتْيَا بَِمائِهِ انلاهْ   ىلَعَ 

َشافٌِع   لِلَْخلِْق   ِ اَّللا رَُسوَل   َوإِنا 
هْ   َرنْ فْ اَل تُكْ وَ 

َ
ََّلةِ َوإِْن َعَصْوا أ  َل الصا

إِناُه   اْْلََواِرِج  َي 
ْ
َرأ َتْعتَِقْد   َواَل 
ُمرْجِ  تَُك  بِِديِنِه  ي  َواَل  لَُعوًبا   ا 

َوِنياٌة    :َوقُْل  قَْوٌل  يَماُن  اإْلِ  إِناَما 
َوتَاَرًة   بِالَْمَعاِِص  َطْوًرا   َوَينُْقُص 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

َوُقب ُحوا  بُوُهْم  َكذا قَْوٌم  َخاَب  اَل 
َ
 أ

اال ُعثَْماُن  ُثما  قِْدًما   رَْجحُ َوِزيَراُه 
ُمنِْجحُ   يلَعِ   بِاْْلرَْيِ  اْْلرَْيِ   َحِليُف 

حُ  ِب الِْفرَْدوِْس يِف اْْلدُْلِ تَّْسَ  ىلَعَ ُْنِ
حُ  الُْمَمدا َبرْيُ  َوالزُّ فِْهر    واََعِمُر 

تَُك   َوََتَْرحُ َواَل  تَِعيُب  انًا   َطعا
َحابَِة َتْمَدحُ   َويِف الَْفتِْح آٌي يِف الصا

عَ  َوادل  ِداَعَمُة  يِن  ادل  ْفيَحُ ْقِد 
َ
أ  ْيُن 

ُتنَْصحُ  إِناَك  َوالِْمزَياَن  احْلَوَْض   َواَل 
ْجَساًدا ِمَن الَْفْحِم ُتْطَرحُ   ِمنَ 

َ
 انلااِر أ

يِْل إِْذ َجاَء يَ يمَحِ   َكَحبٍّ   ْطَفحُ ِل السا
الَْقرْبِ  حُ   َحق    :َوقُْل يِف َعَذاِب   ُموَضا

يَْصَفحُ   فَلُكُُّهمُ  الَْعرِْش  وَُذو   َيْعِِص 
َوَيْفَضحُ  يُرِْدي  َيْهَواُه  لَِمْن   َمَقاٌل 

بِادل   الُْمْرِِجُّ  إِناَما  اَل 
َ
َيْمَزحُ أ  يِْن 

حُ  ُمََصا انلاِب   قَْوِل  ىلَعَ   َوفِْعٌل 
يَ  وَ نْ بَِطاَعِتِه  يَرَْجحُ َم  الَْوْزِن   يِف 
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 َوقَْولَُهمْ وََدْع َعنَْك آَراَء الر َجاِل  
بِِديِنِهمْ  ْوا  تَلَها قَْوم   ِمْن  تَُك   َواَل 

ْهَر يَا َصاِح َهِذهِ   إَِذا  َما اْعَتَقْدَت ادلا

31 
32 
33 
 

حُ  رْشَ
َ
َوأ ْزََك 

َ
أ  ِ اَّللا رَُسوِل   َفَقْوُل 

َوَتْقَدحُ   َفتَْطَعنَ  احْلَِديِث  ْهِل 
َ
أ  يِف 

َوتُْصِبحُ  تَِبيُت  َخرْي   ىلَعَ  نَْت 
َ
 فَأ

 
يِب   ،َهَذا قَْوِِل 

َ
أ مْحََد بِْن َحنْبَل    ،َوقَْوُل 

َ
أ ْدَرْكنَا    ، َوقَْوُل 

َ
أ َوقَْوُل َمْن 

ْهِل الِْعلْمِ 
َ
ْن بَلََغنَا َعنْهُ   ،ِمْن أ ا َغرْيِ    ،[23] َوَمْن لَْم نُْدرِْك ِمما َفَمْن قَاَل يلَعَ

 . َهَذا َفَقْد َكَذَب 

 

 
  

 
ا َغرْيِ َهَذا َفَقْد َكَذَب  ،َهَذا قَْوِِل و :[ وقال جامع هذا الكتاب23]  . َفَمْن قَاَل يلَعَ

 : مصدر العقيدة
]طبقات احلنابلة البن أيب   و  .وهذا العمدة يف انلقل  [2562ص5( ج2075)]الرشيعة لآلجري  

 ([ 210]العلو للعل الغفار )صو  ت الفِق([  53/  2يعَل )
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 ( امللقب بمالك الصغري - ـه386ت )

األفئدة وتعتقده  األلسنة  به  تنطق  ما  أمور    باب  واجب  من 
 ادليانات

 من ذلك  

أنا   -1 بالل سان  وانلُّطُق  بالقلب  هلإ  اإليماُن  ال  واحٌد  إهَلٌ  اهلل 
وال صاحبة    ،وال َوادِلَ هل ،وال َودَلَ هل  ،وال نَظرَي هل  ،وال شبيَه هل  ،غرُيه

 . وال رشيَك هل ،هل

يِلاِتِه ابتداءٌ  -2 وا
َ
 . وال آلِخِرياِته انقَضاءٌ  ،ليس أل

رونَ  ،ال َيبْلُُغ ُكنَْه ِصَفِتِه الواصفون -3  . واَل حُييُط بأمِره الُمتََفك 

روَن بآياتهيَعترَِبُ  -4 روَن يف َماِهيَِة ذاتِه ، املتَفك   . وال َيتَفكا

شاء -5 بِما  إاَل   ِعلمه  من  بيشء   حُييطون  كرِْسيُّه    ، وال  وَِسَع 
موات واألرض   . وال يُِؤوُده حفُظهما وهو العلُّ الَعظيمُ  ،السا
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ِميُع ابلصريُ  ،الُمَدب ُر الَقِديرُ  ،العالُِم اْلبريُ  -6  . الَعِلُّ الَكبريُ   ،السا

 .وهو يف ك  َماكن بِعلمه ،بذاته ه املجيدِ َوأناه فوَق َعرشِ  -7

قَرُب إيلِه ِمن    ،َخلََق اإلنساَن وَيعلُم ما تُوَْسوُِس به نفُسه  -8
َ
وهو أ

ت  يف ُظلَُما  واَل َحباة    ،وما تَْسُقُط ِمن َوَرقَة  إاَل  يَعلَُمها  ،َحبِْل الَوِريدِ 
 .األرِض َواَل َرْطب  َواَل يَابِس إاَل  يف كتاب ُمبني 

 . وىلَع الُملِْك اْحتَوى ،ىلع الَعرِش اْستَوى -9

فاُت الُعََل  -10 لَم يََزل جِبَميِع صفاتِه   ،وهل األسماء احلُسىن والص 
 .وأسمائِه

 . وأسماُؤه حُمَْدثَةً  ،تَعاىل أن تكوَن صفاتُه خَملوقَةً  -11

 . ي هو صفُة ذاتِه ال َخلٌْق ِمن َخلِقهموىس بكَّلِمه اَّلا   كامَ  -12

 . ِمن جَّلهِل  َوََتََلا للَجبَل فصار َداك   -13

اهلل -14 لَكُم  القرآَن  فيَِبيدُ   ،وأنا  بمخلُوق   صفة   ،ليس  وال 
 . ملخلوق  َفيَنَْفدُ 
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رَُه    ، ُحلْوِهِ َوُمر هِ   ،واإليماُن بالَقَدِر َخرْيِه ورَش ه -15 وكُّ ذلك قَد قَدا
 .وَمصَدرُها عن قضائِه ،ومقاديُر األموِر بيِده ،اهلُل َربُّنا

ال يَكون ِمن    ،فَجَرى ىلع قََدرِه  ،َعِلَم كا َْشء  قَبل َكونِه -16
ال َيْعلَُم َمْن ﴿  ،عباِده قَوٌل وال َعَمٌل إاَل  وقْد قََضاُه وسبق ِعلُْمه به

َ
أ

 [ 14:]الملك  ﴾ْْلَِبريُ َخلََق َوُهَو اللاِطيُف ا 

فيَْخُذهَل  -17 يشاء  َمن  بعْدهِل يُِضلُّ  قَ   ،  َفيَُوف  يَشاء  َمن  ه  وَيهدي 
ٌ بتَيْسريه إىل ما َسبََق ِمن علمه وقََدرِه  فَك    ،بفضِله   ِمن َشِِقٍّ   ،ُميَّسا

 . أو سعيد  

َحد    ،تعاىَل أن يكوَن يف ُملِْكِه ما ال يُريد -18
َ
عنه    أو يكوَن أل

يكونَ   ،ِغىًن  هو  أو  إال  ليشء   ورَبُّ   ؛ خالٌق  العباد    ،أعماهِلم  رَبُّ 
ُر حِلَرَكتِهم وآجاهِلم  .والُمَقد 

ِة َعلَيهم ابلاعُث الرُُّسَل  -19  . إيلِهم إلقَاَمِة احلُجا

د   -20 فَجَعلَه   ملسو هيلع هللا ىلص،نَبي ه    ُثما َختََم الر سالَة وانلاَذاَرَة وانلُّبَُوَة بمحما
اجً ا وداعيً نَِذيرً بَِشرياً و ،آخَر املرَْسلني  اا منريً ا إىل اهلل بإذنِه وِْسَ
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َح به دينَه الَقويمَ   ،وأنَزَل َعليه كتابَه احلَِكيمَ  -21 وَهَدى   ،ورَشَ
اَط املستَقيمَ  َ  . به الَص 

اعَة آتيٌَة ال َريَْب فيها -22  . وأنا السا

هم يعودون ،وأنا اهلَل يَبَعُث َمن يَموُت  -23
َ
 .كما بدأ

  ،وتعاىَل ضاَعَف لعباده املؤمنني احلَسناتوأنا اهلَل سبحانه   -24
غائَِر باْجتناب    ،وَصَفَح هلم باتلاوَبة عن كبائِر السي ئات وَغَفَر هلم الصا

 . الكبائِر

َ  ﴿وَجَعَل َمن لَم َيتُْب ِمَن الكبائر َصائراً إىل َمشيئَِته  -25 ِإنا اَّللا
 ِ َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذل ْن يرُْشَ

َ
   [48:]النساء ﴾َك لَِمْن يََشاءُ ال َيْغِفُر أ

فأدَخلَه به َجناتَه  ،ه ِمنها بإيمانِهوَمن اعَقبَه اهلُل بنارِه أخرجَ  -26
ة  َخرْياً يََرهُ ﴿    [ 8:]الزلزلة  ﴾َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرا

َمن َشَفَع هَل ِمن أهِل الكبائِر    ملسو هيلع هللا ىلص وَُيِرُج منها بشفاَعة انلاِب    -27
ِته  .ِمن أما
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ها داَر ُخلُود   -28 َعدا
َ
 .ألويلائِه  وأنا اهلَل سبحانه قد َخلََق اجلَناَة فأ

   .وأكَرمهم فيها بانلاظر إىَل وَْجِهه الكريم -29

رِضه بِما َسبََق   -30
َ
ْهبََط منها آَدَم نِبياه وخِليَفتَه إىل أ

َ
ويه الايِت أ

 . يِف سابِق ِعلِمه

ها َداَر ُخلُود لَِمن َكَفَر به وأحْلََد يف آياتِه  -31 وَخلَق انلااَر فأَعدا
 .وكتُبه ورُُسِله

 .وَجَعلَهم حَمُجوبنِي عن ُرؤَيِته -32

ا ا َصف  وأنا اهلَل تبارك وتعاىل ييَجُء يَوَم القياَمِة َوالَملَُك َصف   -33
َمِم وَِحَسابَِها وعُقوَبِتها وثَوابِها

ُ
 . ِلَعْرِض األ

ْعَماِل الِعبَاِد  وتُ  -34
َ
فَمن َثُقلَْت َمَواِزينُُه  ﴿وَضُع املواِزيُن لََوْزِن أ

 [8:]األعراف﴾ فَأوئلك هم الُمفِلحون

ويِت كتابَه بيمينه فسوف    :وُيْؤتَْوَن َصحائِفهم بأعَماهِلم -35
ُ
فَمن أ

ويِت كتابَه وَراء َظْهِره فأوئِلك يَْصلَْوَن    ،حُياَسُب ِحساباً يَسرياً 
ُ
وَمن أ
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 . رياً َسع

َحق   -36 اَط  َ الَص  العِ   ،وأنا  أعماهِلمجَيُوزُه  بَِقْدِر    فناُجونَ   ،باُد 
ْوَبَقتُْهْم فيها    ،ُمتفاِوتُون يف ُْسَعة انلاجاِة عليه ِمن نار َجَهنام

َ
وقَْوٌم أ

 .أعماهُلم

ِِبَوَْض  -37 اَّلَل   واإليماُن  َمن    ملسو هيلع هللا ىلص،   رسوِل   
ُ
َيْظَمأ اَل  تُُه  أما تَرُِدُه 

َ  ،رَشب ِمنه َل وَغريا  . وُيَذاُد عنه َمْن بَدا

بالل سانِ  -38 قَوٌل  اإليماَن  بالقلب  ،وأنا  وَعَمٌل    ،وإخََّلٌص 
األعمالِ   يَزيدُ   ،باجلواِرح بنَْقِصها  ،بزياَدة  فيها    فيكونُ   ،وَينُقُص 

ياَدة  . انلاقُص وبها الز 

اإل -39 قَوُل  يَْكُمُل  بالعملوال  إاَل   إالا   ،يماِن  وَعَمٌل  قَوٌل   وال 
ناة ،بنِياة  . وال قوٌل وَعَمٌل َوِنياٌة إاَل  بُمَواَفَقة السُّ

حٌد بَذنب ِمْن أْهل الِقبْلَة -40
َ
 .وأناه ال يَكُفُر أ

هداَء أحياٌء عند رب هم يُْرَزقونَ  -41  .وأنا الشُّ

عاَدِة باِقيٌة ناِعمٌة إىل  -42  .يوم ُيبَْعثونوأْرواُح أْهل السا
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ين -43 بٌَة إىل يَوم ادل  قاَوِة ُمَعذا  . وأرواُح أهِل الشا

لُون  -44
َ
ويُْسأ ُقبُورِهم  يف  ُيْفتَنُوَن  املؤمِننَي  ُ  ﴿  وأنا  اَّللا يُثَب ُت 

ْنيَا َويِف اآْلِخَرةِ  يَن آَمُنوا بالَْقْوِل اثلاابِِت يِف احْلَيَاِة ادلُّ ِ  [ 27:]إبراهيم  ﴾اَّلا

وال يَسُقُط َْشٌء    ،أعماهَلم  َحَفَظًة يَكتُبونَ   دِ باوأنا ىلع العِ  -45
 .ِمن ذلك َعن ِعلِم رب ِهم 

 .رب ه األرواَح بإذنِ  وأنا َملََك املوِت َيْقِبُض  -46

وا رسوَل اهلل    :وأنا خرْيَ القرونِ  -47
َ
َرأ ين  وآَمنوا    ملسو هيلع هللا ىلصالقرُن اَّلا

ين يَلونَهم ،به ين يَلُونَهم ثما اَّلا  . ثما اَّلا

اشدون الَمْهديُّون  :َوأفَْضُل الصحابة -48   ،أبو بكر  ؛اْلُلَفاُء الرا
 .رِض اهلل عنهم أمجعني ،ثما يلع   ،ثما ُعثمان ،ثما ُعمر

َحٌد ِمن صحابَِة الراسوِل   -49
َ
 .إاَل  بأْحَسن ِذْكر    ملسو هيلع هللا ىلص وأن اَل يُذَكَر أ

ا َشجَ  -50 أن يُلْتََمَس   ،وأناهم أَحقُّ انلااس   ،َر بَينهمواإلمساك عما
َحَسن املخارج

َ
 . وُيَظنا بهم أْحسن املذاهب ،هَلم أ
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ة املسلمني ِمن ُواَلة أمورِهم وُعلمائهم -51 اَعُة ألئما  . والطا

اِلح واقتفاُء آثارِهم -52 لَِف الصا  .واالستغفاُر هلم ،وات باُع السا

 . ينراِء واجِلَداِل يف ادل  وتَرُك المِ  -53

ْحَدثَُه الُمْحِدثُونَ  -54
َ
 .وتَرُك ما أ

وأزواِجه وذريته آهل  د  وىلع  وسلام    ،وصَلا اهلل ىلع سي دنا حمما
 تَسليماً كثرياً 

 

 
 : مصدر العقيدة

 . مقدمة الرسالة البن أيب زيد



 

 

 

 

 مت املقصود 

 واحلمد هلل تعاىل
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